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AspeMip 
 

 

ní! 

 

 
Všechny informace jako na dlani, které šetří peníze 
Kompletní manažerský přehled nad projekty.  
 
AspeMip – manažerský informační portál (MIP) je reportingový nástroj, který na základě dat tvoří reporty o realizovaných 
stavbách, tyto data jsou především určené pro vedení organizace. Slouží pro zobrazení informací a následný možný 
export. Všechna data je možné do MIP nahrávat nejen z rodiny Aspe, ale i z dalších relevantních informačních systémů 
(excel, či manuální zadávání). AspeMip disponuje vlastním datovým skladem a pracuje s tzv. časovými řezy.  

Metoda BIM 

Řízení stavu dokumentů (rozpracováno, sdíleno, zamítnuto, publikováno, archivováno). Rozdělení přístupů k jednotlivým 
projektům dle uživatelských práv. Sledování zodpovědnosti jednotlivých pracovníků na projektech (audit log). 
Zabezpečený přístup přes uživatelské rozhraní webového prohlížeče bez nutnosti instalace. 

 

 

 

Přehled licencí a maintenance 

Licence síť 
 

Maitenance 

Simple 
Reporty (DS reporty, online reporty, mobilní reporty), Notifikace, Vstupy 

Premium 
Reporty (DS reporty, online reporty, mobilní reporty), Notifikace, Vstupy, Výkaz, Helpdesk 

Premium plus 
Reporty (DS reporty, online reporty, mobilní reporty), Notifikace, Vstupy, Výkazy, Helpdesk, Roční rozhovory, 
Vozový park 

Reportovací nástroj pro manažery! Vlastní datový sklad a práce s časovými řezy. 
Kompletní sjednocení podkladů z různých zdrojů. Reporty o jednotlivých stavbách 
v jeden okamžik! 

Propojení s 
externími  

systémy 

Analýz
y 

Reporty 

Přehled
y 

Reportovací nástroj pro manažery! Vlastní datový sklad a práce s časovými řezy. 
Kompletní sjednocení podkladů z různých zdrojů. Reporty o jednotlivých stavbách v 
jeden okamžik! 
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Hlavní vlastnosti jednotlivých licencí 
Všechny informace jako na dlani, které šetří peníze 
 

AspeMip – Základní přehled 
 

Reporty, přehledy a analýzy z dat získaných ze zdrojových 
systémů | Vlastní datový sklad nezávislý na stavu zdrojových 
systémů | Zobrazení informací k vybranému datu | 
Optimalizace pro různé druhy zařízení | Výstupy reportů a grafů 
| Kompletní přehled nad projekty | Sjednocení různorodých dat 
na jednom místě | Šetří čas strávený nad získáváním dat z 
ostatních systémů | Dostupnost informací kdykoliv a 
odkudkoliv. 

• Změnové listy (ZBV) – zařazení do skupin dle ZZVZ, 
zařazení do skupin dle SGŘ, 

• Čerpání – přehled čerpání po jednotlivých obdobích, 
přehled čerpání po objektech (čerpáno, zbývá k 
dočerpání), 

• Finanční rekapitulace – statistické údaje (ZP, ZBV, FA), 
cenový nárůst, fakturován/ zbývá, 

• Optimalizace a dostupnost – informace přístupné 
kdykoliv a odkudkoliv. zaručená funkce na nejrůznějších 
zařízeních. efektivní správa dat i na cestách, 

• Hospodaření stavby – sledování hospodářského 
výsledku stavby 

• Zůstatek, Cash-flow – modelace různých scénářů vývoje 
posouváním splatnosti, zobrazení dokladů jedním 
kliknutím, 

• Realizace zakázek – sledování prostavěnosti, Přenos dat mezi AspeEsticon a AspeHub, vazby na dokumenty, vrácení 
k přepracování 

• Hospodaření – Firma  
• Vnitropodnikové moduly – rozšíření o moduly pokrývající specifické vnitropodnikové potřeby:  

- Modul výkazy (evidenci odpracovaných hodin pracovníků, výstupy pro vedení a elektronické žádosti o 
dovolenou), 

- HelpDesk (pro řešení vnitropodnikových požadavků a HW/SW objednávek na servisní pracovníky), 
- Vozový park (přináší přehled nad využitím vozové flotily. Umožňuje zakládání jízd, domlouvání spolujízdy a 

synchronizaci s kalendářem), 
- Roční rozhovory (Roční Rozhovory > efektivní rozvoj zaměstnanců a nabízí přehled potřeb a starostí pracovníků), 
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