
Oletteko laskentatietoisia? mututietoisia?
Vai täyskatteisen hinnoittelun omaavia?

Täyskatteinen hinnoittelu - kassavirtapohjainen liiketoiminta - ei yllätyksiä!
Olemme mallintaneet liiketoimintaa vuodesta 1994 alkaen.

Teollinen tuotanto – logistiikka ja liike-elämän palvelut. 
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Tämä sovellus on kehitetty perkuuseen ja taimikonhoitoon raivaussahalla pituudessa 1 - 6 ja 6 - 12 metriä. 

Laskentasovellus on MS Excel pohjainen. Ideana on käydä mittaamassa tehtävä kohde. Syöttää tiedot laskentaan.
Laskenta antaa sitten hinnan kohteelle.  Kun taimikonhoito on tehty ja sahaustiedot syötetty laskentaan. Saadaan
taustatieto sekä peilaus hinnoittelun onnistumiseen.  Syntyvä aineisto on pohjana tuleviin kohteiden hinnoitteluihin. 

Laskentasovellus toimii kevytyrittäjälle, täysyrittäjälle tmi, ay, ky, oy yritysmuodoin. Tai voidaan yritystoimintaa harjoittaa myös
OU, LTD tai muussa yritysmuodossa. 

Laskentasovellus antaa täyskatteisen hinnan raivaussahatyölle. Sekä opastaa raivaussahayrittäjää pysymään oikealla hintatasolla.
Hehtaari, päivä, tunti, tankki hinnat pyörivät laskennassa.  Laskenta huomioi myös työmatkat ja palstamatkan ottaman ajan. 

Käyttäessäsi tätä laskentasovellusta, voit unohtaa maan tai metsänomistajan ”hintaluokat” ja kilpailijoiden ”hintaraamit”.

Lisätietoja Markku Jääskö Gsm +358 449 872 160. 
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Tämä sovellus on kehitetty taimikonhoitoon, metsäpalvelu yrittäjälle.  Taimikonhoitoa tehdään tyypillisesti sulanmaan aikaan.
Huhtikuu – Joulukuu välisenä aikana.  Noin 8 – 10 kuukauden aikana. Ja noin 240 – 300 päivän aikana. Ja 130 – 210 työpäivän aikana. 
Tankkimäärä kaudessa noin 410 – 1.100 tankkia/kausi.  

Lisäksi olennainen määre on se, että palvelu tuotetaan toiselle maan/metsän omistajalle.  Omien taimikoiden hinnoittelu ei ole
Laskennan kannalta mielekästä. Olennaista on se, että taimikko tulee hoidettua tavalla tai toisella 3 – 4 metrin pituudessa oikeaan
tiheyteen. Laadukkaasti sekä ohjeiden mukaan. 

Maan/metsän omistaja voi hoitaa raivauksen itsekin.  Tai ostaa palvelun taimikkoon ajallaan, eli 3 – 4 metrin pituudessa. 
Ei ole mitään järjellistä syytä jättää taimikonhoitoa myöhäisempään ajankohtaan.   Kustannustehokkain taimikonhoito tehdään juuri
tässä 3 – 4 metrin pituudessa.   Mikäli taimikko kerkeää pidemmäksi, tulee taimikonhoito suorassa suhteessa kalliimmaksi.  6 – 8 metrin
Taimikko on noin x 2 kalliimpi maan/metsän omistajalle. Tässä mielessä kannattaa taimikko hoitaa aina – AJALLAAN! 

Riukuuntuneita taimikoita hoidetaan raivaussahalla aina 12 – 15 metriin asti.  Sahaustekniikka ratkaisee suurelta osin tuottavuuden. 
Laskentasovellus huomioi myös tällaiset kohteet.    Lisäksi opastamme tekniikan, millä tällaistakin kohdetta voi hoitaa raivurilla. 
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Tule paikalliseen pienkoneliikkeeseen 

__.__.2019  kuulemaan viimeisimmät tuote-uutuudet. 

Sekä ilmoittaudu yrittäjänä taimikonhoidon Iltaan 14 – 18.

Ilmoittautumiset:

Markku Jääskö, laskentasovelluksen kehittäjä Gsm 044 - 987 2160  sähköposti  markku@ailuglobal.com

Sisäisen laskennan raivaussaha versio ja käyttö-oikeus lisenssit sisältyy kokonaispakettiin 1 vuosi 
Sovellus ja koulutusilta, yhteensä hintaan 199,00 eur/vero 24%

Sovelluksen lisenssi maksu on vuodessa 166,20 eur/vero 24%/vuosi
Tai kuukausimaksulla 13,85 eur/vero 24%/kk
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