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Manajemen Konstruksi

Konsultan Manajemen Proyek & Manajemen Konstruksi

Â

CIRIAJASA CM menawarkan konsultansi profesional di dua area yang
terkait:

Â

Â Â Â Manajemen Proyek

Â Â Â Manajemen Konstruksi

Â

Proyek Manajemen adalah perencanaan,
mengorganisir, pengarahan dan pengendalian dari sumber daya proyek mu untuk
menjangkau baik sasaran hasil dan gol yang digambarkan. Sebagai manager proyek,
CIRIAJASA CM akan menangani semua aspek dari manajemen sumber daya. Di langkah
awal, langkah yang paling utama adalah dua mengidentifikasi terpaksa dan visi dari
klien itu. Konsep kemudian ke Â Â langkah
perencanaan, di mana persyaratan pekerjaan, kwantitas dari pekerjaan dan sumber
daya yang akan diperlukan digambarkan. Awal di langkah ini, masalah yang kritis
dalam kaitan dengan kompleksitas dari proyek atau batasan waktu yang muncul.
Kita juga mempertimbangkan rintangan yang mungkin seperti klien persyaratan
khusus, restrukturisasi yang organisatoris, merancang resiko, ber;ubah di
(dalam) teknologi dan perencanaan pemain depan dan penetapan harga. Keahlian
[kita/kami] di (dalam) memperoleh pejabat mengijinkan, perolehan [yang]
membiayai, dampak penelitian dengan diam-diam lingkungan, dan penganggaran akan
mengurangi kebanyakan dari clientâ€™s membebankan dalam mengusahakan proyek di
jalan. Sekali ketika sedang berlangsung, proyek namun terpaksa untuk dimonitor
untuk kemajuan. Kita secara teratur membuat perbandingan antar[a] figur yang
nyata [bagi/kepada] yang diramalkan. Kapan saja kita memerlukan
[muncul/bangkit], penyesuaian yang tertentu dan workaround strategi mungkin
telah untuk mengambil. Dengan diam-diam keseluruhan, tujuan dari [jasa;layanan]
adalah untuk memastikan bahwa keahlian yang unik [kita/kami] akan dengan sukses
memutar visi proyek mu ke dalam kenyataan di dalam anggaran, tepat waktu, di
performanceltechnology yang diinginkan mengukur, [selagi/sedang] pemanfaatan
sumber daya yang ditugaskan paling secara efektif dan secara efisien.
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Konstruksi Management/Manajemen adalah suatu [jasa;layanan] yang sempurna yang
disajikan oleh CIRIAJASA CM untuk mengkoordinir dan komunikasi;kan proses konstruksi
yang keseluruhan. [Sebagai/Ketika/Sebab] mu projectâ€™s konstruksi manajer,
CIRIAJASA CM akan

Â

Â

Â

Manajemen Konstruksi adalah suatu [jasa;layanan]
yang sempurna yang disajikan oleh CIRIAJASA CM untuk mengkoordinir dan
komunikasi;kan
proses konstruksi yang keseluruhan. [Sebagai/Ketika/Sebab] mu projectâ€™s
konstruksi manajer, CIRIAJASA CM akan menangani semua tahap dari konstruksi
proyek mu. Di pre-construction tahap, kita akan melakukan semua riset dan studi
kelayakan yang perlu. Kemudian datang perencanaan dan disain [itu]. Sekali
ketika spesifikasi yang secara ilmu bangunan dan sasaran hasil penjadwalan
sungguh [baik] digambarkan, pekerjaan dilanjutkan oleh tukang bangunan dan
pemborong untuk mulai yang nyata membangun di bawah pengawasan yang dekat
[kita/kami]. Kita menekankan dengan diam-diam fakta bahwa CIRIAJASA CM sisa
tidak terikat pada para profesional yang lain yang dilibatkan di konstruksi
[itu]. Kenetralan ini mengijinkan [kita/kami] untuk secara obyektif dan dengan
seimbang menasehati klien dengan diam-diam pilihan dari konsultan dan
pemborong, yang mengijinkan klien [kita/kami] untuk mendapat/kan manfaat yang
maksimum dari keahlian [kita/kami].
Â

Â
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