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PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU CONVISION
Cíl projektu
Umožnit stavebním firmám sledovat aktuální stavy pracovníků a odpracované hodiny na stavbách a to jak
vlastních zaměstnanců, tak zaměstnanců všech podzhotovitelů.
Zajistit požadavky legislativy vyplývající z následujících zákonů a předpisů:
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
• Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
• Vyhláška č. 499/2006 Sb. příloha č. 5 - Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého
záznamu o stavbě
Data využít i jako podklady pro tvorbu mezd a pro statistické výkazy BOZP.
Minimalizovat pracnost a cenu související s provozem systému ConVision.

Základní idea projektu
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Systém ConVision průběžně sbírá
a zpracovává data o příchodech
a odchodech pracovníků, z terminálů umístěných na různých stavbách
a zobrazuje je oprávněným uživatelům formou přehledů přístupných
na Internetu.
Data z terminálů jsou odesílána do centrálního systému.
Uživatelé systému ConVision mají
možnost nasbíraná data prohlížet
pomocí Internetové aplikace. Přitom platí, že každý vidí data svých
zaměstnanců
a zaměstnanců svých podzhotovitelů (přímých i těch na nižších úrovních).
Celá služba je nabízena jako
komplexní produkt formou outsourcingu, kdy objednatel platí částky
dle smluvních podmínek a veškeré
činnosti nutné k zajištění provozu
provádí firma ConVision, s.r.o.

terminály

Klíčové faktory úspěchu:
• Technologicky vyspělý systém on-line shromažďující a zpřístupňující data
z odloučených pracovišť - staveb
• Minimální pracnost pro zákazníka
• Přijatelná cena rozložená v čase s vazbou na výnosy objem zakázky) resp. počty
pracovníků stavby

PŘÍNOSY SYSTÉMU CONVISION
Splnění požadavků zákona 309/2006 Sb. na průběžnou evidenci všech osob přítomných
na stavbě
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dává stavebníkovi za povinnost vést
aktuální evidenci všech osob přítomných na stavbě. Systém ConVision je nejsnadnější řešení, jak tento požadavek zajistit.

Úplnost informací

ConVision dokáže evidovat všechny pracovníky stavby, zná firmy, které jsou jejich zaměstnavateli a zná
i dodavatelské vztahy na dodavatelské stavbě, proto dokáže zobrazit každému účastníkovi stavby všechny pracovníky jeho firmy i všech jeho podzhotovitelů a to jak přímých, tak v nižších úrovních dodavatelské hierarchie.

Aktuálnost informací

Terminály na jednotlivých stavbách jsou vzdáleně napojeny na centrální server. Sběr informací a jejich zobrazení
v ConVision probíhá on-line. Uživatel má tedy kdykoli k dispozici přehled o aktuálním stavu pracovníků
na stavbě.

Zvýšení produktivity práce

Zlepšený dohled nad příchody a odchody pracovníků má jednoznačný přínos pro kvalitnější dodržování pracovní
doby a zvýšení pracovní morálky.

Podklady pro kontrolní dny a řízení podzhotovitelů

Lepší informovanost o pracovním nasazení podzhotovitelů pomáhá při řešení praktických otázek na kontrolních
dnech. V přehledech ConVisionu je zřejmé, kolik směn a v jakém období odpracoval podzhotovitel vlastními pracovníky i pracovníky podzhotovitelů.

Cenová nenáročnost

Použitá technologie i obchodní podmínky firmy ConVision umožňují rozložit náklady na jednotlivé účastníky stavby, kteří data ze systému používají. Stavebník nebo generální dodavatel stavby tak nese jen zlomek z celkových
nákladů.Služba se hradí měsíčně. Nevznikají žádné pořizovací ani jiné jednorázové náklady.

Uživatelská přívětivost

ConVision nabízí řadu přehledů uspořádaných do tématických skupin, je možnost data kdykoli exportovat do MS
Excel a dále s nimi pracovat.

Bezpracnost

Systém ConVision je dodáván jako komplexní služba.

Dostupnost informací

Informace jsou dostupné všem oprávněným uživatelům na Internetu. Ze svého počítače tak můžete zjistit aktuální stavy pracovníků na vašich stavbách bez ohledu na to, kde se momentálně nacházíte.

PŘÍPADOVÁ STUDIE Trigema, a.s.
Pilotním zákazníkem systému ConVision se stala společnost Trigema, a.s.
Tato stavební firma je držitelem certifikátů systému managementu jakosti pro provádění, opravy a rekonstrukce bytových, občanských a průmyslových staveb dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle
normy OHSAS 18001. Za současné dosažení certifikace 9001, 14001 a 18001 firma Trigema obdržela tzv. zlatý
certifikát. Rovněž je držitelem osvědčení o kvalifikaci pro veřejné zakázky ve smyslu § 30 odst. 4) zákona
č. 40/2004 o veřejných zakázkách.
Zavedení systému ConVision je v souladu s dlouhodobou koncepcí společnosti neustále zvyšovat kvalitu
a bezpečnost stavebních prací.

První nasazení systému ConVision proběhlo na stavbě Bytový soubor “Barevné Letňany” I. etapa
– Červený dům.
Projekt se skládá ze čtyř samostatných
objektů, které budou postaveny ve třech etapách.
První etapu zahájí samostatně stojící šesti podlažní
budova se třemi vchody a názvem Červený dům,
který nabízí byty všech kategorií.
Zahájení stavby
03/2008 			
Dokončení stavby
10/2009
Dalším z projektů kde je systém ConVision užíván,
je Stavba apartmánů v rekreačním středisku
SPORTRELAX Centrum Monínec.
Jedná se o 2 menší ubytovací zařízení vždy
se 7 apartmány a stejným počtem garážových stání.
Zahájení stavby
02/2008 			
Dokončení stavby
12/2008
V červenci roku 2008 byl zahájen rutinní provoz systému i na následujících stavbách:
Zateplovací systém Beroun
Zateplovací systém Pickova (Praha)
Ahold — Hypernova ( Jihlava)
Rekonstrukce Ostrovní ulice (Praha)
Ahold — Hypernova (Praha Řepy)
Ahold — Hypernova ( Jesenice)

Zkušenosti z pilotního provozu shrnul Ing. Karel Branda, předseda představenstva Trigema
building, a.s. následujícím vyjádřením:
„Pilotní provoz systému ConVision na vybraných stavbách splnil naše očekávání. Systém
prokázal spolehlivost po technické stránce a to i v náročných podmínkách staveništního provozu. Technici na stavbách ocenili přehlednost a jednoduchou obsluhu aplikace stejně jako
užitečnost takto získaných informací.
Na základě těchto pozitivních zkušeností se naše společnost rozhodla, že systém ConVision bude nadále využívat na všech svých nově zahajovaných stavebních
projektech.“

