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Mis on Fatman?
Ärivara tootlikkuse 
tõhustaja
–Kinnisvarahalduse 
asiantuntija
• Kinnisvarahaldus-, 

valeruumi- ja 
protsessijuhtimislahendused 
koos SaaS teenustega

–Tehnoloogilise arengu 
eelkäija
–Ühendab infosüsteemid ja 

andmevood lihtsalt 
kasutatavateks rakendusteks
•

Kogenud ja 
usaldusväärne 
partner ärivara 
omanikule, juhile, 
spetsialistidele ning 
teenusepakkujatele
–Fatman on asutatud 1991 
aastal ning firmas töötab 
umbes 30 arendajat, 
spetsialisti ning inseneri
–Firma käive on 2,5M€
–Fatman kuulub 
rahvusvahelisse Infranet 
Partners-võrgustikku

www.fatman.fi 2



KUIDAS MEIL LÄHEB?
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 Kui sa ei tea siis, 
kuidas juhid 

TULEMUSLIKULT?



Kulude kärpimine või 
tootlikkuse tõstmine?
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Kulusid ei ole võimalik 
lõputult kärpida
•
• Suurem tootlikkus 
energiatõhususe abiga 



Andmed kildudena laiali?
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Mõõdikud

Äriinfosüsteemid

Andmed kildudena laiali?
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Tõhususnäitaj
ad

Projektihaldus ja 
tasuvus

Registrid

Kasutus%

Rendilepingud

Kvalite
et

Kliendirahulolu

Ruumihaldus

Hooldusraamatusüsteem
id



FATMAN TEENUSED
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Asjatundjateen
used

Seisukorra 
hindamine, 

inspektsioon ja 
monitoorimine

Energiamärgised ja 
–auditid

Keskonnauuringud
Energiatõhususteen

used

Tarkvara 
rakendused

Süsteemiinegrats
ioon

Kinnisvarahaldus 
Töökeskkonna 

juhtimine
Üüri- ja 

kommunaalarveldu
ste haldus

Hoolduspäevik
Protsessijuhtimine 

sh. 
Hooldusettevõtetel

e
Kvaliteedijuhtimine

Teised 
hoolduraamatute 

süsteemid
Majandustarkvara

Internet
Extranet



Eesmärkide 
kvantifitseerimine ja 
mõõdikud (KPI)

Võrdlus erinevate 
objektide/süsteemide 
vahel

Andmete kaasamine 
teistest IT-süsteemidest

Põhjus-tagajärg seosed 
nähtavale

Õige info 
optimeerimisotsuste 
tegemiseks ja 
toimingute 
ennetamiseks
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Case TECHNOPOLIS

•Koostöö algus 2004
–Rahvusvahelistumise ja jõulise 
laienemisega tekkis vajadus tänapäevaste 
tööriistade ning uudsete 
tegutsemismudelite järele
–Eesmärk – 
• Teha pakutavatest teenustest kergemini 

ligipääsetavad
• Seeläbi parandada kliendirahulolu
–Teenindab üle 1500 ettevõtte ning 
vahendab ärikinnisvara rohkem kui 39 000 
töötajale

•Eesmärkide täitmiseks loodi uusi 
tööriistu ennetava hoolduse ning 
haldusplaani koostamiseks
•Kõik olulised andmed organisatsiooni 
erinevatele huvigruppidele viidi 
ühtsesse keskkonda
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Case SKAPAT Energia Oy

•Elektrihangete ning energiatõhususe 
asjatundja – üle 20 000 äri- ja KOV 
kliendi, üle 3,2TWh energiakaupa
•Äriprotsesside paindlikuks ja 
mitnekülgseks juhtimiseks oli vaja 
tõhusaid tööriistu - sobivaks 
äripartneriks valiti Fatman
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Case Metsä Group
•Esimene lahendatud probleem – 
ärikinnistute hajutatud paiknemine – 
tootmine, ladustamine, logistika, 
erinevad riigid
•Tööriistad kulude juhtimiseks ja 
tootlikkuse tõstmiseks

•Mainframe – keskne server 
andmebaasidega
•Modulaarne rakenduste arhitektuur 
võimaldab järkjärgus süsteeme 
juurutada
–Hoolduspäevik, 
protsessijuhtimisrakendused, ruumi- ja 
rendihaldus

•Süsteemide kasutuselevõtu järgselt 
on Fatman koolitanud ja 
konsulteerinud  Metsä Groupi 
personali tõhusamate 
tegevusmudelite ellurakendamisel
•20 tehasele koostati ressursiaudit 
ning investeeringute plaan tootlikkuse 
tõstmiseks
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Kas tahad parandada
  äri tootlikkust?
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