
20-letnie doświadczenie w branży budowlanej 

oraz specjalistyczna wiedza informatyczna, 

pozwoliły nam stworzyć program mBudowy - 

nowoczesne narzędzie niezbędne każdej firmie, 

która chce znacząco zredukować koszty 

i umocnić swoją pozycję na rynku.

Dzięki dostępności programu online przez 

Internet, zyskujesz zupełnie nowe możliwości 

zarządzania swoją firmą.

Osiągnij z nami:

a

aRadykalną redukcję kosztów

aStabilną pozycję na rynku

aPrzewagę nad konkurencją

aPozycję wiarygodnego partnera

Najwyższe standardy zarządzania

Uwierz, że Sukces Twojej firmy jest 

możliwy nawet w najtrudniejszych 

warunkach rynkowych

Kontakt:

BKK Wołowski i Waraksa Sp. j.

50-541 Wrocław

Al. Armii Krajowej 61

Budynek C, lokal C.1.11

tel:  +48 71 798 07 77

fax: +48 71 335 15 00

mail: biuro@mojebudowy.pl

strona www: mojebudowy.pl

aefektywne zarządzanie

aredukcja kosztów

adostęp online

apełne bezpieczeństwo



Zapewnij swojej firmie:

aPełną kontrolę nad swoimi budowami

aOptymalne wykorzystanie zasobów firmy

aRedukcję kosztów zaopatrzenia

aSkuteczne zarządzanie relacjami 

z kontrahentami

aAktualną informację w dowolnym  czasie 

i miejscu

aŁatwy dostęp do dokumentacji inwestycyjnej

Dodatkowo obsługa inwestycji wspierana jest przez:

aTworzenie i zarządzanie harmonogramami 

inwestycji oraz innych przedsięwzięć wraz 

z określaniem i kontrolą budżetów, stanu 

realizacji inwestycji i jej poszczególnych etapów

aSystem rejestracji, planowania i kontroli realizacji 

zadań oraz wydarzeń wraz z powiadomieniami 

i przypomnieniami (w tym mailowe i SMSowe)

aObsługę rejestru dokumentacji i korespondencji 

wraz z możliwością przechowywania, 

katalogowania dokumentów  i ich powiązania 

z operacjami w systemie, etapami inwestycji itp.

aPlanowanie z wyprzedzeniem operacji, takich jak 

zapotrzebowania materiałowe, fakturowanie, 

czynności obsługowe zasobów (np. przeglądy, 

badania) oraz definiowanie operacji cyklicznych

Konstrukcja systemu mBudowy umożliwia 

internetową obsługę pełnego procesu biznesowego 

firmy, począwszy od etapu negocjacji kontraktu, 

przez zarządzanie inwestycją, po obsługę udzielonych 

i uzyskanych gwarancji.

Pełna obsługa inwestycji możliwa jest dzięki czterem 

modułom:

aZarządzanie kontaktami – zarządzanie 

relacjami z szeroko rozumianym otoczeniem firmy 

(pracownicy, kontrahenci, instytucje i urzędy, ...)

aZarządzanie przedsięwzięciami – planowanie, 

przebiegu, budżetów oraz zarządzanie realizacją  

inwestycji i innych przedsięwzięć

aZarządzanie zasobami – bieżąca obsługa, 

zarządzanie, rezerwacje i rozliczanie czasu pracy 

zasobów sprzętowych i ludzkich firmy 

i kooperantów

aZarządzanie zaopatrzeniem – realizacja 

kompletnego procesu zaopatrzeniowego 

począwszy od zapotrzebowania materiałowego, 

przez obsługę gromadzenia ofert dostawców, po 

zamówienie, potwierdzenie i rozliczenie dostawy

Program  to nasza odpowiedź na problemy 

i oczekiwania firm z branży budowlanej, wynikające 

z konieczności zarządzania złożonym procesem 

inwestycyjnym w coraz bardziej wymagającej 

sytuacji gospodarczej. 

Zapewniając maksymalną funkcjonalność i prostotę 

użytkowania, połączyliśmy nowatorskie rozwiązania 

internetowe dla biznesu z najwyższym poziomem 

bezpieczeństwa, dzięki czemu: 

aUżytkowanie programu nie wymaga inwestycji 

sprzętowych, zakupu licencji i aktualizacji, ani 

własnej obsługi informatycznej, ponadto jest 

przystępne cenowo, nawet dla niewielkiej firmy

aDostęp online do systemu jest możliwy 

z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie przez 

przeglądarkę internetową, przy użyciu nawet 

słabego łącza internetowego (np. GSM)

aSystem jest gotowy do użycia natychmiast po 

zarejestrowaniu firmy w serwisie mojebudowy.pl, 

bez żmudnego i kosztownego wdrożenia.

aObsługa jest maksymalnie zbliżona do aplikacji 

desktopowych, do których jesteś przyzwyczajony

aProgram jest otwarty na integrację z innymi 

programami, których używasz w firmie

amBudowy zapewnia najwyższy poziom 

bezpieczeństwa i dostępności danych, dzięki 

szyfrowanej transmisji danych, szyfrowanym 

kopiom danych oraz odporności na awarie 

sprzętowe, internetowe i energetyczne

mBudowy


