The main trading companies, Blanchard Wells and Southern
Concrete, operate systems that conform with the requirements of
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:20017. They are
committed to the ethos of continuous improvement of these
systems and every aspect of how the businesses operate to ensure
unsurpassed service delivery.
The company has recently launched Derigo’s Pro3 system across all
the Group businesses to provide a simple, well presented integrated
management system that covers each aspect of the business
processes including the management of training, plant and fleet
management, estimating, project management, document control,
SHEQ systems.

PRO3 PROJEKTINHALLINTA
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Blanchard Wells -konserniin
kuuluu kuusi yritystä, jotka tarjoavat
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arvostetuimmille pääurakoitsijoille, kehittäjille ja talonrakentajille.
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Yrityksen liikevaihto vuonna 2019 oli 35 miljoonaa puntaa ja
henkilöstömäärä oli 300.

Tärkeimmät yritykset, Blanchard Wells ja Southern Concrete, käyttävät
järjestelmiä, jotka täyttävät standardien mukaiset vaatimukset ISO
9001: 2015, ISO 14001: 2015 ja OHSAS 18001: 20017.
He panostavat jatkuvaan laadun tarkkailuun ja toiminnan keittämiseen.
Yhtiö on ottanut käyttöön Derigon Pro3-järjestelmän kaikissa
toiminnoissaan tarjotakseen modernin projektinhallinnan työvälineen,
mukaan lukien koulutusrekisterin lisäosat ja kaluston hallinta.

Derigon projektin tiimi työskenteli ammattitaitoisesti ja tehokkaasti varmistaen, että projekti toteutettiin projektisuunnitelman
mukaisesti.
“Heidän tiiminsä oli tarkkaavainen ja ennakoiva alusta alkaen ja he ymmärsivät, kuinka liiketoimintamme toimii, mikä johti Pro3: n
tehokkaaseen ja vaivattomaan käyttöönottoon alusta alkaen.”
“Suosittelemme Derigoa kaikille yrityksille, jotka haluavat päivittää järjestelmänsä seuraavalle tasolle.”

Pro3 HYÖDYT

Yksi yhteinen toimintatapa kaikissa konserniyhtiöissä
Siirtyminen sähköisiin lomakkeisiin
Johtamisjärjestelmien uusiminen (ISO 9001, ISO 14001 ja
OHSAS 18001)

TEHOKAS PROJEKTIN TOTEUTUS

Derigo toimitti Pro3 toteutuksen avaimet käteen -projektina,
joka kattoi seuraavat osa-alueet: projektisuunnittelu,
projektinhallinta, järjestelmän asennus ja koulutus yrityksen
pääkäyttäjälle.

Mobiililaitteiden hyödyntäminen työmaalla

Projektin kesto oli neljä viikkoa ja se toteutettiin
kiinteähintaisena projektina.

Yrityksen kaluston hallinta yhdessä järjestelmässä

Järjestelmän loppukäyttäjäkoulukset toteutettiin sisäisesti
yrityksen pääkäyttäjän toimesta.

Projektien tehokkuuden ja kannattavuuden paraneminen

Blanchard Wellsin Pro3 toimitetaan SaaS -palveluna, joka
sisältää infrapalvelut, jatkokehityksen sekä järjestelmätuen.

Parantunut asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys

Blanchard Wells: www.blanchardwells.co.uk

PRO3 ja Derigo:

www.derigo.fi

