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AspeHub 
 

 

ní! 

 

 
Chytré řízení vaší stavby, které šetří peníze 
AspeHub, stavba jako na dlani. Chytré řešení pro investory, projektanty, zhotovitelé, ale také pro subdodavatelé a správce 
staveb, nebo dozor stavby.  

AspeHub je webová aplikace, která slouží jako tzv. společné datové prostředí (CDE), například ke správě, shromažďování a 
šíření informací pro projektový tým. Umožňuje mít veškerá data na jednom místě a má přístup ke všem dokumentům 
DMS, zároveň je propojen s rozpočtovou aplikací AspeEsticon, Dále AspeHub propojuje tak různé dokumenty, schvalovací 
procesy, rozpočtová data a veškerou komunikaci. AspeHub certifikovaně splňuje požadavky Směrnice SFDI a ČAS na CDE.  

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. 

CDE (COMMON DATA ENVIRONMENT) 

Díky společnému datovému prostředí budete mnohem efektivnější. Mít pořádek v datech ještě nikdy nebylo snazší. 
Dokumenty můžete ukládat a sdílet napříč týmy i jednotlivými uživateli, vracet se k předchozím verzím nebo v nich snadno 
vyhledávat. Klidně i na cestách v mobilu či tabletu.  

 

 

Přehled licencí a maintenance 

Licence síť/cloud 
 

Maitenance 

Simple 
Dokumenty, Wokflow, Připomínkové řízení 

Prémium 
Dokumenty, Wokflow, Připomínkové řízení,  
Stavba (rozpočet, čerpání, fakturace, ZBV, harmonogram, finanční plán) 

Společné datové prostředí (CDE) uzpůsobené pro sledování  
a sdílení informací o stavbě, které vám umožní být vždy v obraze.  
S AspeHub jste na správné cestě! 
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Hlavní vlastnosti jednotlivých licencí 
Chytré řízení vaší stavby, která šetří peníze 
 

Moduly AspeHub 
 
Detail projektu (Reporty projektu) | Dokumenty (DMS) | Úkolovník | Notifikační centrum | Workflow | Připomínkové řízení | 
3D model | Stavba (propojení s rozpočtem) 
 

 

• report projektu – přehled 
projektů/dokumentů, schvalovací procesy, přehled 
čerpání, finanční plán, 
• Dokumenty (DMS) – vytvoření odkazu, nový 
úkol, hromadné úpravy, Hromadné akce nad 
dokumenty, vazby na dokumenty, podpis 
dokumentu přes Bankovní identitu (BI), porovnávání 
revizí dokumentu, výkresu a 3D modelu, 
• Úkolovník – typ úkolu, požadované datum 
splnění, název úkolu, řešitel/é, diskuse, 

 

 

• Workflow – schéma procesu schvalování 
technologického předpisu> nastavení procesu 
workflow od vložení konceptu do CDE přes 
připomínkové řízení, Cyklické a paralelní vazby, 
nahrání nového dokumentu nebo revize, notifikace, 
upozornění na změnu, 

 

• Připomínkové řízení – vkládání připomínek a 
komentářů do dokumentů 

• 3D model – zobrazení sdruženého modelu 
stavby, 
• Propojení stavby s rozpočtem – sledování 
prostavěnosti, Přenos dat mezi AspeEsticon a 
AspeHub, vazby na dokumenty, vrácení 
k přepracování 
• Stavební deník 
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