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Palvelukuvaus — Puskee™-yhteistyösovellus
Yleistä
UrakointiPlus Oy (jäljempänä ”Toimittaja”) tarjoaa Puskee™-yhteistyösovelluksen palveluna (jäljempänä
”Palvelu”) Internetin välityksellä. Palvelua käytetään Internet-selaimella. Alla tarkempi kuvaus.
Palvelu tarjotaan moniasiakasympäristönä, jossa jokaiselle asiakkaalle (jäljempänä ”Asiakas”) perustetaan
palvelun käyttöä varten oma suojattu tili (jäljempänä ”Tili”). Asiakkaan pääkäyttäjä luo Tilin alle Asiakkaan
toiminnan kannalta oleelliset Työryhmät. Kullekin Työryhmälle nimetään vetäjä, joka kutsuu Työryhmäänsä
muut jäsenet lähettämälle näille kutsulinkin.
Käyttöoikeus Tilin ja Työryhmien tietoihin myönnetään henkilökohtaisten käyttäjätilien avulla.
Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite. Käyttäjät luovat itselleen käyttäjätilin ja kirjautuvat
sovellukseen osoitteessa https://app.puskee.com .
Palvelun tuottamiseen hyödynnettävä pilvipalvelualusta on kolmannen osapuolen tarjoama.

Peruspalvelut
Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle kahdenlaisia Käyttöoikeuksia Palveluun:
1) Puskee™ Free
2) Puskee™ Custom
Valittu käyttöoikeus
Puskee™ Free

Puskee™ Custom

Ominaisuudet
1. Työryhmät
2. Työkortit
3. Tehtävät
4. Keskustelut
5. Kohteet
6. Kontaktit
7. Liitteet
8. Käyttäjät
Valinnaiset:
9. Asiakkaat
10. Työkirjaukset
11. Lomakkeet
12. Tuotteet
13. Roolit
+ Kaikki Puskee™ Free:n ominaisuudet

Puskee™ Free on rajattu käyttäjämäärältään yhteen pääkäyttäjään ja neljään muuhun käyttäjään, eikä
siihen tarjota lisäosia. Puskee™ Free on kuitenkin päivitettävissä Puskee™ Custom -käyttöoikeuteen, jolloin
sen käyttäjämäärää voi korottaa. Puskee™ Custom -käyttöoikeuden kuukausimaksu määräytyy Sopimuksen
mukaisesti.
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Ominaisuudet
Ominaisuus
Työryhmät
Työkortit
Tehtävät
Keskustelut
Kohteet

Kontaktit
Liitteet
Asiakkaat
Työkirjaukset
Lomakkeet

Tuotteet
Käyttäjät
Roolit

Kuvaus
Työryhmiin kutsutaan tietystä projektista tai prosessista vastaava käyttäjät,
sekä organisoidaan ja priorisoidaan heidän kesken työtehtävät.
Työtehtäväkokonaisuuksista muodostetaan työkortteja, joiden yhteyteen
tallennetaan kaikki kyseiseen asiaan liittyvät tiedot, sekä seurataan tehtävien
edistymistä aikataulussa.
Kunkin työkortin alle voi luoda tehtävälistan. Tehtävä voi sisältää kaikki sen
suorittamiseen tarvittavat tiedot. Yksittäisiä tehtäviä voi jakaa organisaation
sisälle toisiin työryhmiin tai sen ulkopuolelle esimerkiksi alihankkijoille.
Jokaisella työryhmällä, työkortilla ja tehtävällä on oma keskustelualue, jossa
niiden jäsenenä olevat käyttäjät voivat käydä vapaata chat-keskustelua
aiheeseen liittyen.
Työkortit ja tehtävät voidaan osoittaa tietyssä paikassa sijaitsevaan
kohteeseen. Kohde voi olla esimerkiksi loppuasiakkaan koti tai tietty
rakennustyömaa. Kohteen alta voi tarkastella kaikkia siihen liittyviä
työkortteja kootusti.
Työkorteille ja tehtäville, kohteelle ja asiakkaalle voidaan liittää eri
kontaktihenkilöiden yhteystietoja. Esimerkiksi työmaan vastaavan mestarin
yhteystiedot tai kiinteistönhuoltoyhtiön palvelunumero.
Työkorteille, tehtäville, kohteille ja asiakkaille voidaan liittää valokuvia,
videoita, äänitteitä tai muita liitetiedostoja. Näin työhön liittyvä oheistus ja
dokumentaatio on kaikkien saatavilla ja muokattavissa työn edetessä.
Asiakastietoja, kuten asiakkaiden kohteita ja dokumentteja, voidaan hallita ja
listata asiakasrekisterin kautta.
Organisaation työntekijät voivat tehdä lakisääteiset työaikakirjaukset ja
merkitä palkkoihin vaikuttavat asiat, kuten ylityöt, päivittäisenä
työkirjauksena.
Organisaatiolle voi määritellä lomakepohjia, joita voi liittää työkorttien,
tehtävien, kohteiden ja asiakkaiden liitteiksi. Näiden avulla voidaan
esimerkiksi hoitaa työhön liittyvät määrämuotoiset raportit, ja täyttää
tarkistuslistoja.
Yrityksen tuotenimikkeitä ja hintoja voidaan hallita tuoterekisterissä.
Työkorteille ja tehtäville voi poimia tuoterekisteristä tuoteluetteloja.
Organisaation käyttäjiä voidaan hallita keskitetysti siihen valtuutetun
käyttäjän toimesta. Voidaan luoda uusia käyttäjätunnuksia, poistaa vanhoja ja
päivittää muuttuneita tietoja.
Voidaan määrittää vapaavalintaisia rooleja, joilla on roolin mukaiset oikeudet
muihin ominaisuuksiin. Esimerkiksi Asentaja-roolilla voisi olla oikeus vain
niihin työkortteihin, joissa hän on jäsenenä, tai Myyjä-roolilla oikeus kaikkiin
asiakasrekisterin tietoihin.
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Lisäosat
Lisäosa
Sähköinen allekirjoitus

Kuvaus
Työkortteja ja tehtäviä voi allekirjoittaa sähköisesti, jolloin niiden sisältö on
hyväksytty juridisesti pätevällä tavalla. Sähköistä allekirjoitusta voidaan
käyttää esimerkiksi sopimuksen solmimisessa alihankkijan tai asiakkaan
kanssa.
Lisäosat ovat ominaisuuksia, joiden toteuttamiseen Toimittaja käyttää kolmannen osapuolen palveluja ja ne
on tilattava erikseen. Näiden käyttöönottoaikataulu voi poiketa muiden ominaisuuksien
käyttöönottoaikataulusta. Lisäosien tarkemmat palvelukuvaukset toimitetaan niiden tilauksen yhteydessä
erikseen Asiakkaalle.

Sovelluksen ja laitteiden yhteensopivuus
Palvelun käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.
Palvelu on kehitetty toimimaan seuraavilla Internet-selaimilla: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Safari ja Opera. Eri selaimissa voi esiintyä eroavuuksia Palvelun ulkoasussa ja toiminnoissa.
Huolehdithan, että käytät sovellusta uusimmalla selainversiolla. Tietoturvan varmistamiseksi sovellus ei
toimi selainten vanhemmilla versioilla. Tarkista kunkin käyttämäsi selaimen versio ja aseta niihin
automaattiset päivitykset. Yleisimmin nämä tiedot löytyvät selaimen valikosta kohdasta Tietoja tai Ohje.
Lisäksi Palvelu voi toimia muillakin em. selainten kanssa yhteensopivilla selaimilla, mutta niiden toimintaa ei
säännöllisesti testata eikä tueta.
Palvelu toimii pääsääntöisesti kaikilla pöytäkoneilla, kannettavilla tietokoneilla ja tableteilla sekä
nykyaikaisilla älypuhelimilla, mikäli niiden selain täyttää em. vaatimukset.

Sovelluksen ja Palvelun päivitykset
Sovellus ja Palvelu tarjotaan aina viimeisimmän palvelukuvauksen mukaisesti. Sovellus päivittyy
automaattisesti uusimpaan viimeisimmän palvelukuvauksen mukaiseen versioon.
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