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Użyteczność, kompleksowość 
i dopasowanie – takie cechy po-
winno mieć narzędzie IT, które 

ma stanowić realne wsparcie w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem. Każda 
branża ma swoją specyfikę działania 
i ważne, żeby to system dopasował 
się do warunków jej funkcjonowania, 
a nie odwrotnie.

INTENSE Group tworzy 
oprogramowanie dla branży 
budowlanej
Kilkanaście lat tworzymy oprogra-

mowanie dla firm i ściśle współpracu-
jemy z wieloma przedsiębiorstwami 
z branży budowlanej. Dostarczamy 
elastyczny, kompleksowy, wielomo-
dułowy, zintegrowany system do za-
rządzania i controllingu. Zdobyte do-
świadczenie sprawia, że rozumiemy 
potrzeby naszych klientów, dlatego 
ciągle rozwijamy Platformę INTENSE, 
tak by odpowiadała na bieżące ocze-
kiwania firm budowlanych.

Jak system może pomóc 
w planowaniu i realizacji 
projektów?
Platforma INTENSE wspiera proces 

planowania finansowego inwestycji. 
Moduł do kreacji niemal dowolnych 
typów budżetów umożliwia budowę 
zaawansowanych kalkulacji ilościo-
wo – wartościowych w definiowal-
nych okresach czasu wraz z przepro-
wadzaniem ich okresowych rewizji.  
Koordynacja prac z wykorzystaniem 
harmonogramów rzeczowo-finanso-
wych oraz wykresu Gantta pozwa-
la na zaplanowanie czasu realizacji 
poszczególnych zadań oraz ich za-
leżności, a także przyporządkowa-
nie niezbędnych zasobów ludzkich 
i sprzętowych. Automatyczne gene-
rowanie protokołów odbioru robót 
umożliwia bieżące śledzenie zaawan-
sowania prac. System wysyła alerty, 
w przypadku gdy np. jest ryzyko prze-
kroczenia planowanych kosztów lub 
opóźnienia w realizacji projektu.

PLATFORMA INTENSE POMAGA REALIZOWAĆ  
INWESTYCJE W TURBULENTNYM OTOCZENIU

Otoczenie jest obecnie 
bardzo dynamiczne. Ciągły 

wzrost cen, niedostępność 
materiałów i ogólna 

niepewność gospodarcza 
– to wszystko sprawia, że 

niezwykle trudno planować 
inwestycje, a także nimi 

zarządzać. Z pomocą 
może przyjść narzędzie, 
które właściwie połączy 

dane, ułatwi bieżący 
monitoring oraz dostarczy 
kluczowych informacji, tak 

by można było szybko 
i sprawnie podejmować 
odpowiednie działania.

Uporządkowana, mobilna 
dokumentacja projektowa
W trakcie realizacji inwestycji po-

jawia się szereg dokumentów. Re-
jestracja ich może odbywać się 
w centrali, jak również na budowach, 
dzięki aplikacji INTENSE Mobile App 
(Android, iOS) lub poprzez portal 
WWW. Umożliwia to zdalny dostęp 
do wszystkich informacji czy danych 
związanych z projektem oraz wy-
godne procesowanie dokumentów: 
dodawanie, akceptację, a także opis 
– dekretację controllingową przycho-
dów lub kosztów.

Controlling online, 
raportowanie, pulpity 
menedżerskie
Zmienne i niepewne warunki oto-

czenia wymuszają konieczność mo-
nitorowania projektu całościowo. 
W tym bardziej już strategicznym 
obszarze często jest uruchamiany 
aktywny controlling projektu. Platfor-
ma INTENSE pozwala na realizację 
tych działań różnymi, definiowal-
nymi metodami. Jedną z nich jest 
obsługa controllingu metodą warto-
ści wypracowanej, tzw. Earn Value 
(EV). Umożliwia ona zarówno bieżą-
cą analizę wyniku na projekcie bez 

konieczności oczekiwania na księgo-
wość, jak i analizę wartości wypraco-
wanej na podstawie raportowanych 
przez kierowników postępów prac. 
System może automatycznie wyli-
czać wskaźniki wydajności harmo-
nogramu oraz kosztów, pozwalając 
na aktywną analizę odchyleń wraz 
z analizą prognozy realizacji zarów-
no w sensie kosztów, jak i przewidy-
wanego czasu realizacji.

Transformacja cyfrowa istotnie 
zmienia branżę budowlaną
Podsumowując: bieżące warun-

ki funkcjonowania zmuszają wielu 
przedsiębiorców do szukania al-
ternatywnych źródeł optymalizacji 
swojej działalności, oszczędności 
zasobów czasowych, finansowych 
czy organizacyjnych. Wobec koniecz-
ności redukcji kosztów i potrzeby 
stałego wzrostu efektywności dzia-
łania to właśnie automatyzacja oraz 
digitalizacja biznesu wyrastają na 
podstawowe wyzwania każdej firmy. 
Transformacja cyfrowa w branży bu-
dowlanej może stanowić istotny czyn-
nik sukcesu dla tych przedsiębiorstw, 
które na taki krok się zdecydują.

Więcej informacji na www.intense.pl.
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PIOTR UKOWSKI
Prezes Zarządu, CEO
INTENSE Group

Poza tym, że produkujemy 
oraz dostarczamy system 

do zarządzania przedsiębiorstwem 
– sami jesteśmy jego wieloletnim 
klientem i użytkownikiem. Prowadzimy 
niemal sto równoległych projektów, 
realizowanych często na zamkniętych 
budżetach, w bardzo konkurencyjnym 
środowisku. Podejmujemy zakrojone 
na szeroką skalę działania  
badawczo-rozwojowe, ciągle 
rozpoznając nowe technologie.
Do realizacji projektów, 
charakteryzujących się 
dużą zmiennością po stronie 
kosztów i niepewnością wycen, 
wymagających zaawansowanego 
zarządzania zmianą, z licznymi 
interfejsami poza organizacją, 
w dobie pracy zdalnej oraz 
hybrydowej – niezbędne są 
właściwe narzędzia. Zapewnia 
nam je Platforma INTENSE – od 
pełnej cyfryzacji procesów, 
robotyzacji powtarzalnych 
działań przez zaawansowane 
budżetowanie i controlling projektów 
z zastosowaniem modelowania 
(dostarczający danych w trybie 
online) aż po raportowanie 
operacyjne, finansowe, strategiczne.
Wszystkie te narzędzia, w połączeniu 
z właściwą organizacją wewnętrzną 
oraz zarządzaniem ryzykiem, 
pozwalają skutecznie prowadzić 
firmę w niezwykle zmiennym 
otoczeniu. A wszystko przy nakładzie 
etatów stricte administracyjnych na 
poziomie zaledwie 1,25% w skali 
przedsiębiorstwa.


