Udržujte produktivitu svých projektantů
a inženýrů při práci na dálku s ProjectWise®
ProjectWise byl vždy produktivním nástrojem ke koordinaci návrhu zajišťujícím bezpečné a rychlé předání
dokumentů autorizovaným uživatelům bez ohledu na místo. Ve skutečnosti jsme ProjectWise záměrně
navrhli pro organizace se zájmem o virtualizaci práce pomocí propojeného datového prostředí. Vaši uživatelé
ProjectWise tak budou moci dále vytvářet, spravovat, sdílet, získávat, kontrolovat a dodávat informace při práci
z domova.

Jak zajistí ProjectWise spojení mého týmu?
Propojené datové prostředí ProjectWise zajišťuje, že všichni členové týmu a dodavatelského řetězce mají možnost spolupracovat
se zabezpečným přístupem na vyžádání z domu.
Vaši:
•

•
•

Projektanti a inženýři budou nadále spolehlivě vytvářet a spravovat rozpracovanou práci s možností
sledování změn, automatizovat a zveřejňovat obsah, jako jsou soubory PDF a i-Modely, mít přístup ke
standardům a spolupracovat s víceoborovými návrhářskými týmy.
Strany zainteresované na projektu mohou kontrolovat a schvalovat pracovní toky BIM a získat přehled
o výkonnosti týmu a projektu.
Dodavatelský řetězec může využít přístup ke smluvním výstupům, odesílat žádosti o informace a řešit
problémy díky integrovanému recenzování a komentování v souborech PDF.

Bude ProjectWise Explorer fungovat stejně z domova jako v kanceláři?
Ano. Vaši projektanti a inženýři mohou nadále využívat přístup, upravovat a ukládat soubory z domácího počítače s optimálním
výkonem. Stažené soubory se ukládají do vyrovnávací paměti, kde se aktualizují lokálně, a přes síť se přenášejí pouze provedené
změny. Díky využití výkonu místního počítače k ukládání vzdálených souborů do mezipaměti mohou uživatelé pokračovat v práci
stejnou rychlostí a se stejnou efektivitou jako v kanceláři.

Co uživatelé, kteří nemají ProjectWise Explorer, budou mít přesto přístup k projektovému
obsahu?
Ano, ProjectWise Web Connections poskytuje zaměstnancům přístup k projektovému obsahu z webového prohlížeče. Tito
uživatelé se mohou přihlásit pomocí přihlašovacích údajů vytvořených pro přístup do ProjectWise Explorer na adrese
connect.bentley.com.
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Jak bezpečný je ProjectWise?
Implementací ProjectWise jste již vytvořili prostředí chránící vaše data. Vestavěné bezpečnostní protokoly brání neoprávněnému
přístupu k dokumentům a nabízí další bezpečnostní opatření. Uživatelská práva k přístupu zajišťují dodržování oprávnění i při
použití notebooku nebo stolního počítače, který neposkytla společnost.

Mohou správci ProjectWise nadále poskytovat služby vzdáleným pracovníkům?
Ano, správci ProjectWise mohou pracovat stejně jako nyní. Mohou přidávat nebo odebírat uživatele, spravovat úložiště,
konfigurovat standardy atd. z domova.

Nepoužívám ProjectWise a moji zaměstnanci potřebují pracovat na dálku. Jak rychle je
možné ProjectWise nasadit?
Chápeme problémy, se kterými se pracovníci IT dnes potýkají. Díky partnerství se společností Microsoft je možné ProjectWise
nasadit v prostředí Microsoft Azure, což snižuje nároky na IT spojené s konfigurací a správou ProjectWise. Toto cloudové
prostředí nabízí cenově výhodnou infrastrukturu s dostupností služby na 99,9 % a s nepřetržitým globálním přístupem a tým
expertů, kteří zajistí odbornou správu a rychlé nasazení ProjectWise úměrně poptávce.
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