
Tereplogisztikai és tervkezelési megoldások



A BauApp az építőipar részére feljeszt Minőségbiztosítási és
Tereplogisztikai alkalmazásokat, főleg mobil felületre.

 A Minőségbiztosítási modul elemei:
 Terv és dokumentum kezelés
 Hibajegy kezelés
 Checklisták és jegyzőkönyvek 
 Alvállalkozói értékelés
 Vezetői riport felület

 Tereplogisztikai modul elemei:
 Eszközraktár, eszközkövetés
 Anyagraktár, digitális szállítólevél
 Anyagazonosítás, kiadás nyilvántartás alvállalkozók felé

Mi a BauApp? Mire ad megoldást? 
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BauApp minőségellenőrző és dokumentumkezelő szoftver

Checklista
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Kevesebb visszabontás Kevesebb adminisztráció 
hetente

Akár ennyivel több 
profit!  

Mit ígér a BauApp?

A becslések nemzetközi iparági sztenderdek és 
ügyfél tanulmányok alapján kerültek feltüntetésre.

67%-
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“5 mrd. Ft árbevétel felett szinte kötelező”
- Koji László ÉVOSZ
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Alvállalkozó

Tervező Megbízó / 
Projekt manager

1. Feltöltés 2. Jóváhagyás

3. Aktuálissá válik

Mindenkinél ugyanaz a terv és dokumentum verzió



BauApp Tervrajz és dokumentumkezelő működési modell 

Bekategorizálás  alatt Jóváhagyásra vár

WaterFront (WF1)

Előző verziók

Elutasítva

Homlokzatok (501)

Statikai (S)

Kiviteli (K)

Aktuális

Gépészet (GÉP)

Hűtés-Fűtés (601)

Átadási dok (Át) Pótmunka (P) Anyagkiváltás(A)

Kiss Kft. Nagy Kft. Harmat Kft.

Alvállalkozók is feltölthetnek a 
számukra engedélyezett mappákba 
a jóváhagyásra váró tételeiket!  



BauApp Tervkezelő Web felület, verziókezelés



Marketing Plan 2.0
by HiSlide.io

BauApp testre szabható email a tervváltozásokról – napi 1 vagy heti 1! 



A megoldás egy olyan szoftver, ami a teljes ökoszisztémát lefedi.

Powered by

Építésvezető AlvállalkozóMűszaki ellenőr

1. Hibát felvesz

5.Lezár

2. Besorol

3. Készre jelent

4. Javítást elfogad

1. Tervek digitalizálása
2. Revíziók kezelése
3. A legfrissebb tervrajzok az építkezésen

1. Hiba felvétel tervrajzon
2. Hiba kiosztása alvállalkozónak
3. Hiba javítottank jelölése
4. Javítás elfogadása
5. Hiba lezárása

Tervek digitalizálása Hibakezelés digitalizálása

ISOFÓRUM XXVII. NMK



“Egy ilyen programmal nem milliókat hanem tízmilliókat is 

meg tud spórolni a cégcsoport.”

Már 400 ügyfél Közép-Európában

Budapest Warsaw Boston

- Szulyovszky Gábor, Futureal-Cordia 



Terep-logisztika
Alkalmazás koncepció

ISOFÓRUM XXVII. NMK



A terep-logisztikában ma papír alapú az adminisztráció.
Sok veszteséggel minden résztvevőnek.

Gyártó, szállító, 
kereskedő

Kivitelező építkezés Kivitelező Backoffice AlvállalkozóFuvarozó
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- túl sok adminisztráció a 
szállítólevéllel

- ? nem tud gyorsan 
szamlazni
- ? kvóták és hitelkeretek 
követése
- ? téves szállítás

- a logisztikai olló kinyílik - túl 
sokat kell rendelnie
- Hosszadalmas árukeresés, 
sok állásidő
- Túl nagy raktározási terület 
szükséges
- rossz termék érkezik - leállást 
eredményez

- nem tudja, elszámolni az 
alvállalkozó kálóját -
összehasonlítani se 
- a beszállító könnyen be tudja 
csapni
- nem tudja kontrollálni a 
költségvetést
- szallitolevelekkel nehezkes az 
elszamolas

Megrendelés 
beérkezik

Szállítmány 
összekészítése

Fuvarlevél / 
szállítólevél 

kiállítása

Feladat kiadása 
fuvarozónak

Átadás 
kiszállításra

Helyszínre 
szállítás

Szállítólevél 
aláíratása

Elszámolás az 
útjáról

Építőanyagok 
átvétele

Építőanyagok 
azonosítása

Átvett anyagok 
felírása

Raktárkezelő 
rendszerbe felvitel

Leltározás

Kiadás és 
bevételezés

Kvóták lekötése

Rendelés 
leadás

Kontroll 
(utókalkuláció)

Ugyanaz mint a 
GK, saját 
raktárral

Számláz
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ta Szállítólevél elrakása



MA az építkezésekre kiszállított anyagokat nem látják el 
olyan azonosító kóddal, amelyet a kivitelező tud 
azonosítani.
Az anyag-gyártók nem azonosítják megfelelően az anyagokat.Beszállító Vonalkód QR

rakat, doboz darab is rakat, doboz darab is

Aco nem nem

Austrotherm nem egyes termékeken igen

Bachl Néhány vevő kérésére saját EAN kódot tud

Baumit nem igen

Büsscher doboz igen, rakat nem igen

Dörken igen igen majdnem mindenen majdnem mindenen

Deltachem igen nem

Baló nem nem

SOUDAL doboz igen, rakat nem igen

Jafholz nem nem

Knauf nem amennyiben db csomag igen

LB-Knauf nem termékek 80%-án

Leier nem nem

Mapei igen részben

Polifoam nem nem

Rockwool nem nem

Ursa nem igen

Velux általában nem raklapos igen

Wini nem nem

igen, a termék 

teljesítményre mutat nem

Ytong nem nem

Három kategóriára bonthatóak a gyártók és a 
megközelítésük

a) DIY boltban is értékesítők: kell használniuk már 
kereskedelmi standard vonalkódot

a) Direktben értékesítők

a) Nagykereskedőkkel indirekt értékesítők: sok 
nemzetközi SAP rendszerben dolgozik, csak a 
nagykereskedőt érdemes megcélozni, akinek ex-
factory értékesít



BauApp standard terep-logisztika origója a 
transzparens, standardizált építőanyag adatbank

Javaslat: minden modul önállóan működjön a szoftver használóknak,
és ne csak ha már mindegyik elkészült és mindenki belépett

0. modul

Építőanyag 
adatbank

1. modul

Raktározás app

2. modul

Szállítólevél app

3. modul

Rendelés app

4. modul

Szállítmányozás

5. modul

Eszköz app



Bevételezés

Egység db

Kategória Falazat

Méret 600x200x375 cm

Létrehozva 2019-02-28

Termékadatlap

Termékteljesítmény nyilatkozat

-

Honlap

Bevételezés

Termék adatok

BauApp ID 67223348

Gyártó Xella Magyarország Kft.

Cikkszám 10015111

Egység db

Kategória Falazat

Méret 600x200x375 cm

Létrehozva 2019-02-28

Termékadatlap

Termékteljesítmény nyilatkozat

-

Honlap

Mennyiség db

Elhelyezés

Visszavétel?

Ytong Lambda

Bevételezés

Termék adatok

BauApp ID 67223348

Gyártó Xella Magyarország Kft.

Cikkszám 10015111

Vissza Bevételez

Ytong Lambda

Bevételezés

Mennyiség db

Új hely megadása

Visszavétel?

Megjegyzés

Alvállalkozó Belső ember

Alvállalkozó

Új hely megadása

Vissza Bevételez

Fotó 
thumb-

nail



A BAUAPP STANDARD 
ARANY TÁMOGATÓI

A BAUAPP STANDARD 
EZÜST TÁMOGATÓI

A BAUAPP STANDARD 
KIEMELT PARTNERE



A BauApp 
csapata

BauApp
1065 Budapest, Révay 
utca. 10.
Telefon: +36 1 955 5770
E-mail: hello@bauapp.com
Web: www.bauapp.hu
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