Kontrollnimekiri

KUIDAS OMA
ETTEVÕTE EDUKALT
UUDE KOHTA KOLIDA

See nimekiri aitab teil nii enne ja pärast kolimist kui ka kolimise ajal
kõike vajalikku meeles pidada. Kui kavandate kolimist hoolikalt ja kõik
lähebki plaanipäraselt, siis ei pea te ka kolimise ajaks oma ettevõtte
tegevust katkestama.
Soovitatav on kolimine hoolikalt ja aegsasti ette valmistada. Peaksite määrama vastutava isiku, koostama iga seotud isiku jaoks ajakava ja tegemist vajavate tööde
nimekirja, kavandama eelarve ning teavitama kolimisest oma töötajaid. Selge
kommunikatsioon on kolimise ajal võtmetähtsusega, sest peale oma töötajate on
vaja tõrgeteta ja ohutult uude kohta toimetada ka kogu ettevõtte omand. Pärast
kolimist on tark tegu kontrollida kõigepealt, kas sisseseade töötab ning koostada
koos töötajate ja IT-toega kontorietikett.
Järgige lihtsalt seda kontrollnimekirja ja nii oletegi juba õige pea ametis oma uue
kontori soolaleivapeo korraldamisega!

1. VALIGE VASTUTAV ISIK, KES:

ENNE
KOLIMIST

>>
>>
>>
>>
>>

võtab otsuseid vastu ja hoiab kõike kontrolli all;
oskab hästi teisi motiveerida ja kaasata;
oskab suurepäraselt suhelda;
mõistab erinevate töötajate vajadusi;
kui vaja, siis koostab üksuste esindajatest
kolimismeeskonna;
>> tunneb ettevõtet nagu oma viit sõrme;
>> järgib eelarvet.
2. KOOSTAGE AJAKAVA JA KONTROLLNIMEKIRI:

NÕUANNE
Veenduge, et igaühele oleks nii
juhtkonna kolimisotsusest kui ka
ajakavast ja tema rollist aegsasti
teada antud!
NÕUANNE
Technopolise 20 linnakus käib
pidev kolimine – igal aastal 1000
korda! Kasutage eelist, mida
pakuvad kümnenditepikkune
kogemus ja parimad partnerid,
keda võite usaldada.
NÕUANNE
Suur osa kolimiskuludest
on seotud kontoriruumi
kujundamisega. Töökoha
kujundamise juhend on
teile abiks sellise kontori
sisseseadmisel, kus arvestatakse
igaühe tööstiiliga.

>> täpsustage kolimisega seotud ja selle
planeerimist mõjutavad kuupäevad;
>> kolimise täpne kuupäev
>> rendilepingu lõpp
>> uute hoonete osaline/täielik kasutusele
võtmine
>> arutage oma ajakava teenusepakkujatega läbi
ja tehke kindlaks, kas mõne teenuse osutamine
mõjutab ajakava;
>> kontrollige, kas ettevõtte tööd on võimalik
ajutiselt katkestada ja kui jah, siis kui kauaks;
>> koostage kontrollnimekiri, kus igal kolimisega
seotud ülesandel on oma kindel algus- ja
lõppkuupäev.
3. ARVUTAGE VÄLJA EELARVE, UNUSTAMATA
SEALJUURES:
>> renti ja tagatisraha;
>> kinnisvaraga seotud kulusid (jäätmekäitlus, vesi,
kliimaseadmed, koristus jne);
>> muid teenustega seotud kulusid (post,
koosolekud, telekommunikatsioon jne);
>> makse ja kindlustust;
>> teenustasusid (õigus-, tõlketeenus jne);
>> keskkonna- ja ohutushinnanguid;
>> töökeskkonna kujundamist (ruumiplaan, mööbli

paigutus, ruumides tehtavad muudatused);
>> mööblit ja lisaseadmeid (ostu-, paigaldus- ja
kolimiskulud);
>> infotehnoloogiat (riist- ja tarkvara uuendamine,
juhtmete vedamine, kolimiskulud jne);
>> vanade ruumide remonti, kohustust uusi ruume
remontida;
>> ohutust (sisseseade, selle paigaldamine ja/või
muutmine, ohutus kolimise ajal);
>> jäätmekäitluse kulusid seoses kolimisega;
>> personalikulusid (värbamine, töösuhte
lõpetamise hüvitised, sõidukompensatsioon,
kolimistoetus jne);
>> uute materjalide trükkimist (visiitkaardid, kutsed
jm);
>> veebilehe uuendamist.
Tähelepanu! Küsige teenuste ja toodete hinnapakkumisi juba aegsasti.

4. TAGAGE SELGE KOMMUNIKATSIOON:
>> veenduge, et töötajaid teavitatakse juhtkonna
kolimisotsusest ja selle põhjustest aegsasti;
>> koostage kolimisplaani ühe osana
kommunikatsiooniplaan ja korraldage nii
ametlikke kui ka mitteametlikke koosolekuid, et
kolimist arutada;
>> kasutage teabe edastamiseks ajakava kohta
e-posti, siseveebi, Yammerit/Facebooki ja
plakateid;
>> valmistage oma töötajate jaoks ette uute
ruumide infopakett;
>> veenduge, et kõik teie kliendid ja
koostööpartnerid teaksid, kuhu teie ettevõte
kolib ja millal see toimub.

1. JUHTIGE OMA MEESKONDA:

KOLIMISE
AJAL

>> veenduge, et IT-spetsialistid oleksid saadaval ja
kontrollige testimise ja teiste ülesannete ajakava üle;
>> tuletage kõigile osalejatele meelde nende kohustusi
kolimispäeval ja kolimise ajakava;
>> veenduge, et õiged inimesed jälgiksid kolimist nii
vanades kui ka uutes ruumides ja uurige välja, kas
teil on vaja ohutuse tagamiseks lisajõude;
>> teavitage puhkusel olijaid, andes neile praktilise
loomuga teavet;
>> korraldage ebavajalike esemete jäätmekäitlus.
2. KÄIDELGE JÄÄTMEID KORREKTSELT:
>> veenduge, et teie jäätmeid käideldakse korrektselt;
>> hankige vanadesse ja uutesse ruumidesse vähemalt
järgmised prügikastid:
>> pakendid
>> ohtlikud jäätmed
>> konfidentsiaalne prügi
>> paber ja papp
>> olmejäätmed
3. KORRALDAGE LOGISTIKA:
>> korraldage võtmete ja koodide jagamine;
>> teavitage kolimisettevõtet marsruutidest ning
laadimis- ja mahalaadimiskohtadest;
>> tagage teekonna ohutus, kui vaja.

NÕUANNE
Kas teie server asub koristusvahendite
kapis ja tulemüür aknalaual? Salvestage
oma andmed pilve ja kasutage ruumi
tõhusaimal võimalikul viisil.

1. TEHKE JÄRELKONTROLL:
>> korraldage koos kõigi kolimises osalenud
pooltega ülevaatus;
>> veenduge, et vana kontor oleks tühi ja
üleandmiseks valmis;
>> veenduge, et uues kontoris oleks kõik
töövalmis (mööbel, valgustus, sisseseade
jne);
>> veenduge, et töötajad teaksid, kuidas
uusi ruume, mööblit ja sisseseadet
kasutada ja kui vaja, siis paluge tarnijatel
uuesti kohale tulla.
2. SEADKE END UUTES RUUMIDES SISSE:
>> koostage koos töötajatega etikett
(broneerimine, vaiksed ruumid,
koristamine jne);
>> korraldage oma töötajatele ja klientidele
soolaleivapidu;
>> tänage kõiki koostöö eest ja puhake
väljateenitult!

PÄRAST
KOLIMIST

NÕUANNE
Nautige oma uut kontorit ja laske meie
professionaalsel konverentsiteenindusel
enda eest pidu korraldada. Kõiki
Technopolise koosolekuruume saate
broneerida mugavalt MyTechnopolise
teenuse abil.

tallinn@technopolis.ee
conference@technopolis.ee


