
Uudessa SokoProssa voidaan lisätä läpinäkyvyyttä 
kaikkiin projekteihin uudella asiakkuudenhallinta-
toiminnolla. Sen avulla voit mm. seurata organisaa- 

tiosi SokoPro-käyttäjiä ja luoda eri projekteihin  

sopivia kansiorakenteita.

Asiakkuuden- 
hallinta

SokoPro 2D viewer -katseluohjelmalla voit seurata 

muutoksia SokoProssa. Esikatseluohjelmalla kat-
selet selainriippumattomasti teknisiä piirustuk-
sia tai revision muutoksia SokoProssa. 

2D viewer sisältää monipuolisia lisäominaisuuksia, 

jotka parantavat muutosten tarkastelua ja tekevät 

dokumentin hallinnasta helppoa ja nopeaa!

 2D viewer -ominaisuudet 

•  Tuetut tiedostomuodot: pdf, dwg 

•  Revisioiden vertailu

•  Kommentointi

•  Punakynätoiminto

•  PDF-muunnos

•  Mittaustyökalut

2D viewer -  
katseluohjelma  
muutosten vertailuun

• Tarjouspyyntötyökalu

• Vika-ja puutelista 

• Työmaakamera

• Digitaalinen kiinteistö

• Laadunhallintatyökalut

• SokoPro 2D viewer -katseluohjelma

• Projektikalenteri

• SSO (Single Sign-On)

• Avoimet rajapinnat

SokoPron  
tuoteportfolio 
pähkinänkuoressa  

Myynti 
sokopro.myynti@grano.fi

Puhelin 

Puh. 020 743 5240

Osoite 

Vesikuja 4, 02200 ESPOO           sokopro.com

Tärkeintä  
on tietoSSO eli Single Sign-On -kertakirjautumisen avulla  

käyttäjä voi kirjautua omalle koneelleen omalla  

salasanallaan, ja hänellä on automaattisesti pääsy  

myös SokoProhon. 

Enää ei tarvita erillisiä SokoPro-tunnuksia!

SSO-järjestelmän myötä yrityksesi työmäärä  

vähenee huomattavasti, kun enää  

ei tarvitse hallinnoida ja myöntää  

erillisia SokoPro-tunnuksia,  

tai esimerkiksi  työsuhteen  

päättyessä perua työn- 

tekijöiden tunnuksia. 

Kun yrityksen käyttäjä- 

tunnus lakkaa toimi- 

masta, myös SokoPron  

käyttöoikeus lakkaa.

SSO eli 

Single Sign-On:
Työmaan asiakirjat  
hallussa nyt entistä  
helpommin



Voit käyttää SokoPron vika- ja puutelistaa 
tarkastusten suorittamiseen suoraan kohteessa. 
Havaitsemasi virheet voit merkitä suoraan pohja-

piirustuksiin ja täydentää dokumentaatiota valo-

kuvilla. Tämän jälkeen voit lähettää listan suoraan 

oikealle vastuuhenkilölle. Kaikki tieto tallentuu 

automaattisesti SokoProhon. 

Vika- ja  
puutelista 

SokoPron avulla toteutat yksittäisen rakennuspro-

jektin, isomman kauppakeskushankkeen tai useita 

päällekkäisiä projekteja ja urakoita. SokoProlla raken-

nusprojektin hallinnointi on helppoa sekä joustavaa, 

ja se palvelee kiinteistöä koko sen elinkaaren ajan aina 

projektin perustamisesta korjausrakentamiseen ja 

ylläpitovaiheeseen. 

Tiedot aikatauluista, toimituksista, piirustuksista ja 

työmaapäiväkirjoista ovat SokoPron avulla aina ajan 

tasalla ja responsiivinen palvelu on käytettävissä 24/7 

paikasta riippumatta. 

Aineiston sähköisen jakamisen lisäksi materiaalit voit  
tilata myös paperitulosteina, jolloin SokoPron lähetit 

hoitavat jakelun suoraan työmaalle tai muuhun toivot-

tuun paikkaan.  

Hallittua  
rakentamista 

SokoPro on tietoturvan edelläkävijä rakennusalalla  

ja sille on myönnetty tietoturvasertifikaatti.  
Ohjelmistoa käytetään internetselaimen välityksellä  

projektiin osallistuvien henkilökohtaisten tunnusten 

kautta. Käyttöoikeudet on määriteltävissä joustavasti  

toiveidesi ja tarpeidesi mukaan. 

Tietoturvasertifioitu  
SokoPro on turvallinen

Tarjouspyyntötyökalu  
tekee elämästä helppoa  
ja tehokasta Hyödynnä SokoPron kumppaniekosysteemin 

integraatiomahdollisuutta ja avaa tärkeät tiedot 

kaikille, jotka sitä tarvitsevat joko kentällä tai toi-

mistolla. Näin lisäät työntekijöiden tuottavuutta 

antamalla oikeat tiedot oikeisiin käsiin.

https://developer.sokopro.fi/

Rest API –  
avoin rajapinta

SokoProsta löydät standardoidut työkalut, 

joiden avulla voit tehdä tarvittavat työturval-
lisuuteen liittyvät TR- ja MVR-mittaukset. 
Mittarit toimivat päätelaiteriippumattomasti ja 

valmiita mittauksia on helppo tarkastella joko 

graafeina tai rivitietoina.

Valmiit työturvallisuusmittaukset tallentuvat 

SokoProhon työmaakohtaisesti. Kun käytät  

SokoPron työturvallisuusmittareita, voit valita 

joko OIKEIN tai VÄÄRIN - SokoPro laskee 

myös automaattisesti jokaiselle mittaukselle 

TR- tai MVR-indeksin.

Laadunhallintamittarit 
(TR- ja MVR mittarit) 

SokoPron sähköisellä tarjouspyyntötyökalulla voit keskittää  

kaiken sähköisen aineiston yhteen järjestelmään. 

SokoProssa hallitset aineiston, tarjouspyynnöt, lisäkirjeet,  

viestinnän ja tilaajavastuuhyväksynnän – oli sitten kyseessä  

julkiset hankinnat tai pienemmät kilpailutukset. Hankinta- 
yksikkösi säästää aikaa ja vaivaa, kun sähköistät työkalut  
ja tarjousten vastaanoton. 

Tarjouspyyntötyökalun ominaisuudet 

• Tiedostojen liittäminen projektista

• Tarjoajille ja ehdokkaille oma portaali

• Kahden kuoren menettely

• Tarjouspyynnön vastaanottajien seuranta

• Urakkalaskentasarjojen tulostuspalvelu ja sähköinen toimitus

• Vastaanottajien kopiointi olemassa olevalta tarjouspyynnöltä

• Kommunikaatio tarjoajien kanssa

• Julkiset tarjouspyynnöt ja HILMA-linkitys

• Tarjouspyynnön hylkääminen

• Tarjousten sähköinen jättäminen

• Toimittajien sähköinen tilaajavastuu- 
 hyväksyntä

• Julkaisutyökalu kysymyksille ja vastauksille 

• Vie ja tuo vastaanottajia Excel-tiedostona

• Lisää tiedostoja suoraan tarjouspyyntöön

• Viestintä automaattisesti suomeksi  
 ja englanniksi

• Tarjouspyyntöön liittyvät lisäkirjeet  
 automaattisesti varsinaisen tarjous- 
 pyynnön alle

Edistyksellinen SokoPro on tiedon hallinnoinnin, jakamisen  

ja arkistoinnin sähköinen työkalu, joka on palvellut asiakkaita  

jo 25 vuoden ajan. SokoProlla on 80 000 käyttäjää ja 16 000  

päivittäistä kirjautumista.

Nyt SokoPro on uudistunut. Se on entistä käyttäjäystävälli-

sempi, visuaalisesti täysin uudistunut ja tietenkin yhtä luotet-

tava kuin aina ennenkin. Uuden SokoPron myötä projektin 

hallinnointi ei ole koskaan ollut näin hauskaa, helppoa ja 

kustannustehokasta!

Seuraavan sukupolven SokoPro mahdollistaa

• suurien massojen tuomisen hakemistorakenteineen

• Office-tuotteiden suoran selailun 

• tyhjien kansioiden pois-filtteröinnin 

• ainoastaan suosikkikansioiden näkymisen

• metatietojen suodattamisen

• reaaliaikaisen ilmoituksen uusista tapahtumista

• aineiston lataamisen ja SokoPron käytön samanaikaisesti  

 (taustalataus)

• käyttäjäryhmät hakemisto-oikeuksissa

• sisältöhaun 

• kutsuprosessin pelkällä sähköpostiosoitteella

• projektinhallinnan, jossa mahdollisuus laittaa näkyviä   

 tarkentavia tietoja 

• parannellun hakuominaisuuden

Uusi päivitetty  
Sokopro
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