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Ajan- ja projektinhallintaohjelma suunnitteluyrityksille
kustannustehokkaaseen liiketoimintaan
ALISA on kattava ohjelma suunnitteluprojektien työaika- ja resurssihallintaan tarjousvaiheesta laskutukseen ja
jälkilaskentaan asti. Se on avain kustannustehokkaaseen liiketoimintaan ja projektinhallintaan. Ohjelmassa on
toimialakohtaiset asetukset rakennussuunnittelun eri toimialueille.
ALISA tarjoaa ratkaisun

ALISA kehittää liiketoimintaa

✔ tarjoustoimintaan

✔ säästää hallintotyökuluja ja parantaa toiminnan
kannattavuutta

✔ työajan seurantaan
✔ projektinhallintaan
✔ projektin hinnoitteluun
✔ projektien laskutustilanteen hallintaan
✔ jälkilaskentaan

✔ helpottaa työajan seurantaa, suunnittelun
johdon strategisia valintoja, tarjoustoimintaa,
projektiseurantaa, jälkilaskentaa ja
asiakaspalvelun raportointia

ALISA -optioilla voidaan hoitaa myös
✔ laskutus paperilla tai sähköisesti
✔ myyntireskontra
© Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Rakennustietosäätiö RTS
Tietohippu Oy
Rakennustieto Oy

ALISA 2.0 – ajanhallinta- ja seurantaohjelma
suunnittelutoimistoille projektien arviointiin

ALISA rakentaa yhteydet suunnittelutarjousten te
kemisen, toimeksiannon suunnittelun ja seurannan
sekä jälkilaskennan välille. ALISA on kehitetty Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n, Suunnittelu- ja konsultti
toimistojen liitto SKOL:n, Rakennustietosäätiö RTS:n ja
Tietohippu Oy:n yhteistyönä.

Tarjoustoiminta
ALISA on apuväline projektitarjousten laatimisessa.
Tarjousten teko helpottuu, kun vanhoista hankkeista
on käytettävissä luotettavaa tietoa.

Työajan seuranta
ALISA kytkee projektin aika- ja talousbudjetin saumattomasti työajan seurantaan sekä tehostaa työajan käyttöä. Työaikaa säästyy käsin tai taulukkolas
kentaohjelmalla tehtävään työajan seurantaan verrattuna. Ohjelmaan sisältyy matkakulujen seuranta ja
matkalaskujen tulostaminen. ALISAsta saa tiedot myös
palkanmaksuun ja laskutukseen.

Projektinhallinta
ALISA auttaa hallitsemaan laajoja seurantatietoja systemaattisesti ja vaivattomasti sekä mahdollistaa jatkuvan resurssitarkastelun hankkeen aikana. Se lisää tarkkuutta projektien laskutuksessa sekä edistää asiakasraportointia. Neuvotteluperusteisissa toimeksiannoissa
tai lisälaskutustilanteissa se osoittaa tilaajalle hankevaiheittaisen työmenekin ja työn sisällön. ALISAssa
voi hallita kaikkia projekteja tarjousvaiheesta päättyneisiin projekteihin.

Projektilaskutus
ALISAlla voidaan hallita sekä tuntiveloituksella tehtävien että kiinteähintaisten projektien laskutus. Ohjelmaan voidaan määrittää projektikohtaiset tuntiveloitushinnat THS-ryhmien tai projektille kiinnitettyjen
työntekijöiden mukaisesti. Vastaavasti kiinteähintaiselle projektille syötetään maksuerätaulukko.
ALISAlla voidaan muodostaa laskut projektikohtaisten määritysten perusteella ja koko laskutushistoria on
nopeasti tarkistettavissa projektin tiedoista.
ALISAan on mahdollista hankkia optiona ALISA laskutus- ja myyntireskontra, jolla voidaan tulostaa varsinaiset laskut sekä seurata saapuneet maksusuoritukset pankista noudettavaa konekielistä tapahtumaluetteloa hyödyntäen. Lisätoimintona edelliseen on saatavana ALISA e-laskutus, jolla voidaan muodostaa Finvoice-standardin mukaiset sähköiset laskut.

Jälkilaskenta
ALISAsta tiedot siirtyvät automaattisesti jälkilaskentaan, jota ei tarvitse tehdä erikseen. Jälkilaskenta mahdollistaa helposti projektien välisen vertailun. Projekteja voidaan vertailla myös hankevaiheittain, jolloin saadaan tietoa projektin toteutumisesta tulevien tarjousten pohjaksi.
ALISAan voi liittää asiakashallintaan tarkoitetun
Asiakas-Hippu-ohjelman.

ALISA on räätälöitävissä
toimiala- ja yrityskohtaisesti
ALISAssa on toimialakohtaiset asetukset räätälöitynä
rakennussuunnittelun eri toimialoille:
- arkkitehtisuunnitteluun ARK
- pääsuunnittelijapalveluun PS
- rakennuttajapalveluun RAP
- rakennesuunnitteluun RAK
- geosuunnitteluun GEO
- LVI- ja rakennusautomaatiosuunnitteluun LVIA
- sähkösuunnitteluun SÄH
- sisustussuunnitteluun SIS
- infrasuunnitteluun ja
- teollisuussuunnitteluun.
Windows-ympäristöön suunnitellulla ALISAlla on yksinkertainen pk-yritykselle soveltuva ohjelmistora
kenne, joka on helppo asentaa, käyttää ja ylläpitää.
Ohjelmaa voi käyttää myös lähiverkossa eri työasemilla. Myös yrityskohtaiset ohjelma-asetukset on helppo tehdä.
ALISA sisältää valmiit raporttimallit ja mahdollisuuden omien raporttiasetusten tallentamiseen toistuvaa
käyttöä varten. Se tarjoaa monipuoliset raportoin
timahdollisuudet työajan, henkilöstön, kalenteriajan,
projektien, lisätöiden, tuntihintaseurantaluokkien (THS),
matkakulujen, hankevaiheiden, tuntikirjausten, hankkeiden vaativuusluokkien, projektin tilan ja hankkeen
käyttötarkoituksen mukaan. Kaikki ohjelmaan tallennettu aineisto on koska tahansa myöhemmin hyödynnettävissä ohjelman raporttien avulla.
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ALISA-ohjelma sisältää kolme käyttäjätasoa:
• ALISA Management yritysjohdolle
• ALISA Pro projektipäällikön käyttöön
• ALISA Basic tunti- ja matkakirjauksia tekeville
henkilöille.
Käyttäjätasoja voi ottaa käyttöön yrityksen tarpeen mukaan kokonaislisenssin käyttäjien määrän puitteissa.
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Esimerkki ALISAn käytöstä
kahdeksan hengen yrityksessä
sisältäen ALISA-lisenssin
kahdeksalle käyttäjälle ja
ALISA-laskutuksen yhdelle
työasemalle.

Ohjelman kehittäminen ja
päivittäminen
Kotimaista ALISA-ohjelmaa ylläpitävät ja kehittävät Tietohippu Oy ja
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, jotka yhdessä kustantajan Rakennustieto Oy:n kanssa varmentavat ohjelmiston jatkuvuuden, kehityksen
ja tukipalvelut.

Käyttötuki

Toimitus

Tukipalvelu Tietohippu Oy on käytössä ongelmissa, joihin ei löydy
vastausta ohjeistosta.

ALISA-ohjelman toimituspakettiin
kuuluvat CD, käyttöohje sekä
rekisteröintilomake.

Tietohippu Oy
Sivukatu 6, 87500 Kajaani
puh. (08) 612 2490
alisa@tietohippu.fi
www.tietohippu.fi
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Käyttäjien määrä

Alv 0 %

Lisenssimaksu
Sis. alv 22 %
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ALISA 2.0 sis. laskutuksen
ja myyntireskontran
Lisäkäyttäjät, à

ALISA 2.0 sis. laskutuksen ja myyntireskontran sekä e-laskutustoiminnot
Lisäkäyttäjät, à

1–5

2 162,–

6–10

301,–

367,22

11–

156,–

190,32

Tilaa, kysy lisää!
Lisätietoja ALISA-ohjelmasta saat Rakennustiedon kirjakaupoista ja netistä
www.rakennustieto.fi/alisa

Rakennustieto Kuopio
TIETOkirjakauppa, näyttely
Kauppakatu 40–42,
70110 Kuopio
Puh. 0207 476 494,
fax 0207 476 345

Rakennustieto Lappeenranta
TIETOkirjakauppa
Raatimiehenkatu 20,
53100 Lappeenranta
Puh. 0207 476 492,
fax 0207 476 335

Rakennustieto Oulu
TIETOkirjakauppa
Uusikatu 32,
90100 Oulu
Puh. 0207 476 496,
fax 0207 476 336

Rakennustieto Tampere
TIETOkirjakauppa

Hallituskatu 9

33200 Tampere
Puh. 0207 476 497,
fax 0207 476 343

✂

Rakennuskirjakauppa
Helsingin Rakennuskeskus
Runeberginkatu 5,
00100 Helsinki
Puh. 0207 476 401,
fax 0207 476 340

Postita tai lähetä faksilla lähimpään Rakennustiedon kirjakauppaan.

KYLLÄ, TILAAN
Alisa 2.0 ajan- ja projektinhallintaohjelman 1–5 käyttäjälle, hinta 1 681 e
Alisa 2.0 sis. laskutuksen ja myyntireskontran 1-5 käyttäjälle, hinta 1 998 e

Postimaksu
maksettu

Alisa 2.0 sis. laskutuksen ja myyntireskontran sekä e-laskutustoiminnot
1-5 käyttäjälle, hinta 2 162 e
Olen kiinnostunut ja haluan lisätietoja Alisa-ohjelmasta
Hintoihin lisätään alv 22 %. Toimituskulut alkaen 8,80 e
Nimi

Rakennustieto Oy

Yritys

Tunnus 5001435
00003 Vastauslähetys
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Puhelin
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