


All business is local

Staviame na 
jednoduchosti



Ak zvládnete listovať              
v rýchloviazači, zvládnete 
aj iBinder 
Na počiatku bol rýchloviazač. Bol to úžasný, praktický nástroj, ktorý nám 
umožňoval zhromažďovať fakty, pokyny, plány, nákresy, náklady a iné 
dôležité informácie. Bol jednoducho nenahraditeľnou súčasťou každého 
projektu. Rýchloviazač bol prameňom poznania a základných princípov 
pre všetkých zúčastnených.
 Potom však prišla digitálna revolúcia a už nič nebolo ako predtým. 
Zrazu sa mohli všetky údaje a pokyny uložiť do počítača. Projekty sa moh-
li riadiť a uskutočňovať cez internet a e-mail. Časovo a finančne náročné 
papierovačky zrazu stratili zmysel a vznikli nové, vzrušujúce štruktúry na 
zhromažďovanie a triedenie údajov.
 Nám sa však pri tom podarilo zbaviť sa aj toho, čo fungovalo. 
V nových štruktúrach a priečinkových systémoch sme len ťažko dokázali 
nájsť to, čo sme hľadali.
 Stratili sme jednoduchosť, ktorú nám ponúkal starý dobrý rýchloviazač.

Staviame na jednoduchosti
iBinder zachováva štruktúru a karty známe z tradičných rýchloviazačov. Je 
to systém, ktorý doslova prenáša rýchloviazač do digitálneho sveta. Použí-
va sa rovnako jednoducho, no ponúka nepreberné množstvo nových 
možností.
 iBinder bol vytvorený ľuďmi zo stavebníctva, keďže v dôsledku obrov-
ského množstva typov projektov patria stavebné projekty medzi tie 
najzložitejšie. iBinder sa však postará o to, že vyzerajú takmer až detin-
sky jednoducho.



Všetci sú vždy v obraze
„Nikto mi o tom nepovedal!“ Toto je pravdepodobne najbežnejšia výhovorka, keď sa 
v projekte niečo pokazí. Informácia sa nedostane do správnych uší, príde neskoro, je 
nepochopená, alebo ju príjemca jednoducho prepočuje. Tomuto sa občas hovorí 
„ľudský faktor“. A práve preto, že ľudia sú „ľudskí“, by mali používať iBinder.
 Údaje môžete na kartu, na ktorú patria, nahrať jediným (1) kliknutím. A jediným 
kliknutím môžete tiež údaje zmeniť alebo aktualizovať. Údaje sa súbežne aktualizu-
jú na všetkých miestach, kde sa vyskytujú. A všetky dotknuté osoby môžete jedno-
ducho upozorniť na zmeny prostredníctvom e-mailu s prepojením na aktualizované 
informácie. Keďže viete, že ľudia robia ľudské chyby, môžete aj skontrolovať, kto 
naozaj klikol na prepojenie.

Žiadne školenia, žiadne problémy v plienkovom období
iBinder nevyžaduje žiadne počítačové schopnosti. Fungovanie systému inštinktívne 
pochopia aj tí, čo nikdy v živote ani len nevideli počítač. A na to, aby ste ho mohli 
začať používať, vám stačí pozrieť si šesťminútové úvodné video na stránke 
www.ibinder.com. Ak preferujete osobný prístup, náš skúsený a odhodlaný tím vám 
s radosťou zdarma pomôže. Nemusíte svoj drahocenný čas premárniť na školeniach 
ani vyhadzovať peniaze na ďalšie vybavenie. Potrebujete iba pripojenie na internet. 
Zároveň budete mať k dispozícii prvotriednu podporu od tímu ľudí z oblasti sta-
vebníctva. Dokonca vám pomôžu so záležitosťami, ktoré sa nemusia priamo týkať 
systému. Táto podpora je bezplatná a je k dispozícii pre všetkých účastníkov projek-
tu, nielen pre projektového manažéra. 

Všetci všetko pochopia a 
všetci nájdu to, čo potrebujú 
Keď otvoríte rýchloviazač, prvé, čo uvidíte, je index. Vďaka jasným a logickým 
nadpisom okamžite získate prehľad o jeho obsahu a rýchlo nájdete to, čo hľadáte. Je 
to inteligentný, prehľadný a intuitívny systém, ktorý ľudia využívajú už aspoň sto 
rokov. Prečo ho teda meniť? 
 iBinder je založený na tej istej jednoduchej a osvedčenej štruktúre: index 
s jasnými a logickými nadpismi kariet. Jednoducho kliknite na kartu a hneď nájdete 
to, čo hľadáte.
 A aby sme vám to ešte viac zjednodušili, vytvorili sme šablóny nadpisov pre 
rozličné odvetvia. Pri vytváraní projektu sa tak už nebudete musieť zaťažovať 
štruktúrou alebo výberom správnych nadpisov. Všetko máte okamžite k dispozícii 
v šablónach, ktoré boli dôkladne a dlhodobo skúšané a testované. 

Jednoduchá matematika
Peniaze sú často mätúcim faktorom. To však neplatí pre iBinder a jeho použí-
vateľov. Náklady na iBinder si môžete vypočítať na základe jednoduchých a jednoz-
načných skutočností. Cena produktu iBinder pre stavebné projekty sa odvíja od 
celkového rozpočtu projektu, cena produktu iBinder pre správu nehnuteľností od 
celkového počtu štvorcových metrov spravovanej podlahovej plochy a cena produk-
tu iBinder pre obstarávanie od počtu uskutočnených úkonov obstarávania. Žiadna 
neistota a žiadne starosti z nečakaného navýšenia nákladov.



 
Je to najintuitívnejší systém správy dokumentov v stavebnom odvetví. Logika 
a pracovné postupy majú rovnakú jednoduchú a praktickú štruktúru ako pri tra-
dičnom rýchloviazači. Líšia sa však v tom, že informácie možno aktualizovať a distri-
buovať za pár sekúnd. Všetci tak majú kedykoľvek prístup k správnym informáciám.

Stavbári stavbárom
iBinder bol vytvorený v úzkej spolupráci so zástupcami stavebného priemyslu. 
Nadpisy a pracovné šablóny boli prevzaté z národných pravidiel, noriem a naria-
dení, ktoré sú známe všetkým. 
 Systém pokrýva všetky situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci stavebného 
projektu, a veľkosť projektu nie je nijako obmedzená. A to ani zdola – táto štruktúra 
je vhodná aj pre tie najmenšie projekty. Cena systému sa odvíja od rozpočtu staveb-
ného projektu, nie od počtu používateľov alebo počtu nahratých súborov. Tým sa 
zjednodušuje výpočet nákladov a systém môže byť sprístupnený úplne každému. 
V súčasnosti má produkt iBinder pre stavebné projekty približne 200 000 použí-
vateľov len v Škandinávii.

Automatická aktualizácia 
Informácie nahraté do systému iBinder sa rýchlo a jednoducho kategorizujú a zaradia 
na správne karty.

Vstavaný prehliadač 
Nákresy a iné dokumenty možno zobraziť a vytlačiť cez vstavaný prehliadač, ktorý 
podporuje vyše 250 rozličných formátov súborov.

Desať dôvodov, prečo si vybrať iBinder pre stavebné projekty

 1.  Jednoducho sa používa, nevyžadujú sa žiadne skúsenosti

 2.  Náklady možno jednoducho vypočítať podľa 
  rozpočtu stavby 

 3.  Funguje v existujúcom IT prostredí, potrebujete len  
  webový prehliadač

 4.  Je prispôsobený normám v stavebníctve a bol 
  vytvorený stavbármi pre stavbárov

 5.  Je založený na ľuďoch, nie na technológiách

 6.  Dokáže zobraziť viac ako 250 formátov súborov 

 7.  Bezplatná podpora pre všetkých účastníkov 
  projektu

 8.  Podporuje všetky typy projektov, počnúc jednoduchou  
  renováciou až po projekty s obrovským rozpočtom

 9. Minimálna doba zaškoľovania

 10.  Distribuuje, ukladá a aktualizuje údaje jediným    
  kliknutím

iBinder pre stavebné projekty



iBinder pre obstarávanie
iBinder pre obstarávanie umožňuje používateľom posielať žiadosti o ponuky 
(RFQ) viacerým účastníkom výberového konania, získavať spoľahlivejšie odpo-
vede a zabezpečiť tak efektívnejší proces obstarávania. iBinder využíva jednoducho 
pochopiteľnú štruktúru kartoték používanú v rýchloviazačoch v kombinácii 
s technologickými možnosťami distribúcie a aktualizácie údajov.

Jednoduchšie žiadosti 
Vďaka systému iBinder už nebude počet odoslaných žiadostí o ponuky obmedzený 
vašimi časovými, finančnými alebo personálnymi možnosťami. S týmto riešením 
môžete o ponuku požiadať naraz stovky účastníkov výberového konania, ako aj 
jediného. Tá istá žiadosť o ponuku sa digitálne odošle všetkým príjemcom. Ak (či 
teda skôr „keď“) dostanete nové dokumenty, všetky podkladové dokumenty budete 
môcť aktualizovať jediným kliknutím.

Jednoduchšie odpovede 
Príjemcovia, ktorí poskytnú ponuku a zúčastnia sa výberového konania, môžu 
v priebehu výberového konania klásť množstvo otázok. Všetky tieto otázky a odpo-
vede sa publikujú a sprístupnia všetkým príjemcom. Samozrejme, je zaručená 
anonymita osoby, ktorá položila otázku, obstarávateľ však môže vidieť, kto si 
prečítal publikované informácie. Zlepší sa tak zabezpečenie a získate istotu, že 
účastníci výberového konania správne pochopia všetky detaily žiadosti o ponuky. 

Vysoká úroveň dôvernosti
Všetky komunikácie a prijaté ponuky môže vidieť iba obstarávateľ. Účastníci výbe-
rového konania môžu vidieť iba svoju ponuku a neuvidia ani, kto iný dostal žiadosť 
o ponuku. iBinder pre obstarávanie zaručuje 100 % dôvernosť, pričom zároveň 
sprístupňuje všetky potrebné informácie relevantným stranám.

Desať dôvodov, prečo si vybrať iBinder pre obstarávanie

 1.  Jednoducho sa používa, nevyžadujú sa žiadne skúse  
  nosti

 2.  Šetrí čas, papier aj peniaze

 3.  Funguje v existujúcom IT prostredí, potrebujete len  
  webový prehliadač

 4.  Podporuje verejné obstarávanie, obstarávanie pri   
  amym zadaním aj súkromné dopyty

 5.  Je založený na ľuďoch, nie na technológiách

 6.  100% dôvernosť

 7.  Bezplatná podpora pre všetky zúčastnené strany

 8.  Minimálna doba zaškoľovania

 9.  Distribuuje, ukladá a aktualizuje údaje jediným 
  kliknutím

 10.  Je kompatibilný s produktmi iBinder pre 
  stavebné projekty a iBinder pre        
  správu nehnuteľností  



iBinder pre správu nehnuteľností poskytuje všetkým účastníkom prístup ku všet-
kým potrebným dokumentom na jednom mieste. Zabudnite na stovky – či občas 
dokonca tisíce rýchloviazačov s pokynmi, správami z inšpekcií, zmluvami, výk-
resmi a inými dôležitými informáciami. Odteraz všetko nájdete na webe.

Každodenný život môže byť jednoduchší
iBinder pre správu nehnuteľností má rovnaký vizuálny a štrukturálny dizajn ako 
tradičný manažérsky rýchloviazač. Všetky informácie sú zaradené na karty s nad-
pismi, takže sa v nich môžete rýchlo zorientovať. Avšak keďže všetci používatelia 
nepotrebujú mať prístup k všetkým informáciám, informácie sa sprístupňujú podľa 
oprávnení a pracovného zaradenia konkrétnych osôb. Vďaka tomu je dokumentácia 
prehľadná a jednoducho použiteľná, pričom zároveň sa zvyšuje úroveň zabezpečenia 
a efektivita riadenia. 

Prehľad zjednodušuje správu
Vďaka vstavanému prehliadaču je zobrazenie a tlač výkresov a iných dokumentov 
hračkou. Podporuje súbory CAD, ako aj iné, menej bežné formáty súborov. V 
skutočnosti tento prehliadač podporuje vyše 250 typov formátov. Vďaka tomu možno 
napríklad do projektov renovácií jednoduchšie zapojiť subdodávateľov a zhotoviteľov.

Inteligentná aktualizácia 
Keď stanovíte kontrolné dátumy pre zmluvy, služby a údržbu, iBinder bude 
neustále sledovať termíny pre rozličné typy úkonov. Systém vás napríklad auto-
maticky upozorní, keď bude potrebné predĺžiť alebo vypovedať nájomnú zmlu-
vu, keď bude potrebné vykonať kontrolu, keď bude potrebné vymeniť alebo 
opraviť zariadenia, alebo keď bude potrebné vykonať iné úkony. Ak zodpovedná 
osoba nereaguje na upozornenie, pošle sa jej priamemu nadriadenému. 

Prehľadné náklady
Cena produktu iBinder pre správu nehnuteľností sa odvíja od celkovej podlahovej 
plochy dotknutej nehnuteľnosti. Vďaka tomu možno jednoducho odhadnúť náklady 
bez obmedzenia počtu používateľov.

Desať dôvodov, prečo si vybrať iBinder pre správu  
nehnuteľností

 1.  Jednoducho sa používa, nevyžadujú sa žiadne   
  skúsenosti

 2.  Jednoduchý výpočet nákladov podľa spravovanej   
  plochy 

 3.  Jednoduchá a prehľadná správa

 4.  Šetrí čas, papier aj peniaze

 5.  Funguje v existujúcom IT prostredí, potrebujete len  
  webový prehliadač

 6.  Je založený na ľuďoch, nie na technológiách

 7.  Bezplatná podpora pre všetky zúčastnené strany

 8.  Automatické pripomenutia plánovaných činností

 9.  Minimálna doba zaškoľovania

 10.  Distribuuje, ukladá a aktualizuje údaje jediným 
  kliknutím

iBinder pre správu nehnuteľností



Prečo si vybrať iBinder: 
Dôvody, ktoré vždy 
zohľadňujú človeka
Za všetkými tými technológiami a digitalizovanými funkciami, za všetkými tými 
nulami a jednotkami, bajtmi a rozhraniami stoja v skutočnosti ľudia. Ľudia, ktorých 
osobnosť, odhodlanie a poznatky zaručujú, že tieto technológie budú fungovať. 
Preto môže byť aj pre vás dobré vedieť, kto stojí za systémom iBinder.
 Sme spoločnosť, ktorá sa rýchlo rozvíja a neustále rastie. Donedávna sme pôsobili 
pod názvom Pärmen AB, no keďže sme prekročili hranice Švédska, potrebovali sme 
názov, ktorý osloví ľudí z celého sveta. Vybrali sme si iBinder. 
Korene spoločnosti siahajú do stavebného priemyslu. Pôsobiac v ňom sme osobne 
pocítili, aký dôležitý je efektívny systém na riadenie projektov. Všetky funkcie 
systému iBinder sme navrhli tak, aby sa eliminovali nedostatky a problémy, ktoré 
sme našli v iných systémoch na riadenie stavebných projektov. Keďže sme s týmito 
systémami každodenne pracovali, mohli sme na vlastnej koži spoznať ich slabé 
stránky. A ako všetci vieme, problém je vlastne synonymom pre príležitosť. Staveb-
né projekty patria taktiež k najzložitejším a najnáročnejším z hľadiska kontroly, 
takže systém, ktorý funguje pri týchto projektoch, bude fungovať aj pri iných – a 
možno ho prispôsobiť všetkým typom projektov.
Naším heslom je jednoduchosť. Život je často príliš zložitý. Preto sme si dali za 
úlohu trocha ho zjednodušiť – čo je samo osebe dostatočná výzva. Tým, koľko práce 
a prebdených nocí sme obetovali pre iBinder, vás nebudeme zaťažovať. Môžeme 
vám však zaručiť, že sme doň vložili dostatok pokrokových a overených technológií, 
aby sme vám vašu prácu uľahčili v každej situácii. 
 A preto má iBinder dnes už vyše 200 000 používateľov a toto číslo každým dňom 
rastie. 
 Vitajte v našej komunite. 

Linda Tyukos a Feri Tyukos iBinder Slovensko



Desať dôvodov, prečo si vybrať iBinder
 1. Zjednodušuje a sprehľadňuje procesy

 2. Jednoducho sa používa, nevyžadujú sa žiadne skúsenosti

 3. Šetrí čas, papier aj peniaze

 4. Ponúka jednoduchý výpočet nákladov

 5. Funguje v existujúcom IT prostredí, potrebujete len  
  webový prehliadač

 6. Je založený na ľuďoch, nie na technológiách

 7. Bezplatná podpora pre všetkých používateľov

 8. Minimálna doba zaškoľovania

 9. Distribuuje, ukladá a aktualizuje údaje jediným klik-  
  nutím

 10. Je jednoducho dostupný

e-mail: info@ibinder.sk
telefón: +421 905 965 245 

iBinder Slovensko
Vyskúšajte si ho zdarma na stránke iBinder.sk.


