Mantenha a Produtividade de suas Equipes Enquanto
Trabalham Remotamente com o ProjectWise
®

O ProjectWise sempre foi um grande aliado da coordenação de projetos, fornecendo acesso rápido e seguro aos
documentos por usuários autorizados, independentemente da localização. De fato, projetamos o ProjectWise
intencionalmente para que as organizações virtualizem talentos por meio de um ambiente de dados conectado. Fique
tranquilo, seus usuários do ProjectWise podem continuar a criar, gerenciar, compartilhar, capturar, revisar e entregar
informações de seu escritório em casa.

Como o ProjectWise pode manter minha equipe conectada?
O Ambiente de Dados Conectados (CDE) do ProjectWise garante que todos os membros da equipe e da cadeia de suprimentos possam
colaborar remotamente com o acesso seguro e sob demanda ao conteúdo do projeto de suas casas.
•
•
•

Seus projetistas e engenheiros continuarão a criar e gerenciar trabalhos em andamento com confiabilidade e
rastreabilidade, automatizar e publicar conteúdo como PDFs e i-Models, padrões de acesso e colaborar com as
equipes de projetos multidisciplinares.
As partes interessadas no projeto podem revisar e aprovar os fluxos de trabalho BIM e obter insights sobre o
desempenho do projeto e da equipe.
A equipe de suprimentos pode acessar documentos contratuais, enviar RFIs e resolver problemas de forma
colaborativa através revisões em PDF, trazendo maior confiança no processo.

O ProjectWise Explorer funcionará em casa da mesma forma que funciona no escritório?
Sim. Suas equipes de engenharia e projeto poderão continuar acessando, editando e salvando arquivos do computador com o mesmo
desempenho. Os arquivos são armazenados em cache e mantidos atualizados localmente, onde apenas as alterações são transmitidas pela
rede. Ao utilizar a capacidade do computador de armazenar em cache os arquivos abertos remotamente, os usuários podem continuar seu
trabalho com a mesma velocidade e eficiência como se estivessem no escritório.

E os usuários que não possuem o ProjectWise Explorer, eles ainda podem acessar o conteúdo
do projeto?
Sim, o ProjectWise Web Connections fornece à sua equipe acesso ao conteúdo do projeto por meio de um navegador da web. Basta acessar
connect.bentley.com utilizando as mesmas credenciais estabelecidas para acessar o ProjectWise Explorer.

Quão seguro é o ProjectWise?
Com sua implementação do ProjectWise, você já estabeleceu um ambiente seguro para proteger seus dados. Protocolos de segurança
internos impedem o acesso não autorizado aos documentos e oferecem outras proteções relacionadas à segurança. Os direitos de acesso do
usuário garantem a aderência das permissões, mesmo se você estiver usando um laptop ou computador que não seja da empresa.
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Meus administradores do ProjectWise podem continuar atendendo nossos colegas
remotamente?
Sim. Eles podem adicionar ou remover usuários, gerenciar áreas de armazenamento, configurar padrões etc., diretamente de suas casas.

Não sou usuário do ProjectWise e minha equipe precisará trabalhar remotamente. Com que
rapidez o ProjectWise pode ser implantado?
Entendemos os desafios que sua equipe de TI enfrenta hoje. Através de nossa parceria com a Microsoft, o ProjectWise pode ser implantado
em um ambiente do Microsoft Azure a fim de eliminar a carga inicial sobre o setor de TI para configuração e gerenciamento do ProjectWise.
Esse ambiente hospedado na nuvem fornece uma infraestrutura econômica, incluindo disponibilidade de serviço de 99,9% com acesso global
24/7, e uma equipe de especialistas que garantirá que o ProjectWise seja gerenciado e implantado rapidamente para atender à demanda.
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