INFORMACE O PRODUKTU

CONNECT Edition

ProjectWise® Deliverables Management
Urychlete smluvní komunikaci s dodavatelským řetězcem
Spravujte a snižte rizika spojená s harmonogramem, shodou
se smluvními podmínkami a právními předpisy v rámci celého
životního cyklu projektu pomocí softwaru ProjectWise
Deliverables Management. Můžete mít důvěru, že vámi
předávané informace jsou přesné, a urychlit proces odevzdávání
a RFI proces pro rychlé odhalení a vyřešení případných
problémů – vše v bezpečném, cloudovém prostředí.
Integrované modelovací a dokumentační pracovní postupy
Verze CONNECT Edition poskytuje společné prostředí umožňující realizaci komplexních
projektů a propojování uživatelů, projektů a vašeho podniku. S verzí CONNECT Edition nyní
máte k dispozici osobní portál, ze kterého máte přístup k výukovým materiálům, komunitám
a informacím o projektech. Můžete také sdílet osobní soubory včetně i-modelů a souborů
PDF přímo ze svého stolního počítače s ostatními uživateli nebo je zpřístupnit tak, aby
byly k dispozici prostřednictvím mobilní aplikace společnosti Bentley, jako je například
Navigator Mobile. S novým projektovým portálem mohou vaše projektové týmy procházet
podrobnosti o projektech a jejich stavu a získávat informace o výkonnosti projektů. Ve verzi
CONNECT Edition může váš projektový tým rovněž využívat nové služby ProjectWise Cloud
Services včetně Deliverables Management (správa výstupů), Issues Resolution (řešení
problémů) a Project Performance Dashboards (panely pro řízení výkonnosti projektů.

“Tato výkonná schopnost zjednoduší vytváření
a přenos dokumentů s kritickými projektovými
informacemi včetně rozpracovaných
inženýrských prací a smluvních dokumentů
v rámci interních kontrolních týmů a rověž
mezi smluvními stranami, dodavateli a klienty
pro rychlé a efektivní zpracování.”
  — Leah Mackay, Information Systems Management,
oddělení železnic a tranzitu, Parsons Brinckerhoff

Spolehlivá smluvní komunikace
ProjectWise Deliverables Management umožňuje dodržovat smluvní závazky
a poskytuje průkaznou dokumentaci, že byl správný obsah dodán správným
osobám, že byl potvrzen a měl patřičnou a včasnou odezvu, čímž se minimalizují
chyby a opomenutí. Tento software udržuje přehled o všech výstupech projektu
a všech komunikačních krocích, jako například co bylo komu odesláno a kdy, zda
to bylo potvrzeno a jaká byla odezva.

Indentifikujte a vyřešte snadno urgentní problémy pomocí barevně kódovaných
ukazatelů.

Můžete oprávněným dodavatelům a subdodavatelům poskytovat aktuální a přesné
informace o verzích dodávaných a předkládaných projekčních balíčků, včetně jejich
stavu, termínů a požadovaných akcí pro dokončení procesu. Úzká integrace vytváří
balíčky přímo z ProjectWise, čímž je zaručen rychlý přístup k informacím a je
zajištěno, že jsou tyto informace správné.

Předávané dokumenty, předkládané dokumenty a správa
žádostí o informace
Můžete vytvářet a spravovat balíčky předávaných dokumentů, předkládaných dokumentů
přímo v ProjectWise a zahrnout k nim veškeré refereční soubory k zajištění kvality
informací. Prostřednictvím webového portálu pro externí strany mohou oprávnění
příjemci získat zabezpečený a efektivní přístup a možnost kontroly dat v projektových
balíčcích, potvrzovat je přímo z tohoto portálu, stahovat balíčky a poskytovat své
kontrolní komentáře. Můžete vytvářet žádosti o informace (RFI) s připojenými podpůrnými
dokumenty a sledovat potvrzení a odpovědi pro urychlení schvalovacího procesu.
ProjectWise Deliverables Management zajišťuje zabezpečení správy dokumentů,
protože pouze oprávnění uživatelé mohou vytvářet, zobrazovat, stahovat a odpovídat na
balíčky a žádosti o informace. Můžete dosáhnout vyšší dostupnosti informací o projektu
prostřednictvím přímého přístupu k informacím a ke stavu odpovědi, čímž se zvýší
schopnosti projektových manažerů v oblasti sledování problémů a postupu prací.

Software ProjectWise byl poprvé
vydán v roce 1998 a vyvinul se
z aplikace určené pro správu
projekčních dokumentů do podoby
virtuálního a obsáhlého řešení dodání
projektů v celopodnikovém rozsahu.
Tato platforma pro spolupráci
a správu obsahu zahrnuje základní
funkce, včetně následujících:
• Integrace návrhu
• Správa výstupů
• Panely pro řízení výkonnosti projektů
• Mobilní aplikace pro práci v terénu
Systém ProjectWise Design
Integration se používá již ve 101
zemích a jedná se o preferované
řešení pro všech 25 z 25
nejvýznamnějších projekčních
společností ENR, pro 44 z 50
nejvýznamnějších projekčních
společností ENR, pro 81 ze 100
nejvýznamnějších projekčních
společností ENR, pro 29 z 50
nejvýznamnějších projekčněstavebních společností ENR,
pro 249 z 500 nejvýznamnějších
vlastníků infrastruktury podle
společnosti Bentley a pro většinu
z amerických ministerstev dopravy
v jednotlivých státech.

Více informací o společnosti
Bentley naleznete na
adrese: www.bentley.com

Lepší realizace projektů
ProjectWise Deliverables Management uživatelům umožňuje
zkrátit čas ztracený vyhledáváním kritických informací o projektu.
Můžete zvýšit efektivitu projektových týmů zjednodušením procesu
shromažďování potřebného obsahu a zajištěním toho, aby byly
vždy předány kompletní informace. Přehledové panely výstupů
informují o stavu nedořešených otázek a umožňují dosáhnout
efektivity procesů pro snadnou identifikaci a vyřešení urgentních
problémů pro účely zkrácení projektových harmonogramů.

ProjectWise CONNECT Edition
S verzí ProjectWise CONNECT Edition máte nyní k dispozici
osobní portál, ze kterého máte přístup k výukovým materiálům,
komunitám a informacím o projektech. A s novým projektovým
portálem mohou vaše projektové týmy procházet podrobnosti
o projektech a jejich stavu a získat přístup k dalším cloudovým
službám ProjectWise, např.:

Sdílení informací s rozsáhlými projektovými týmy
Díky sdílení informací v rámci vašeho rozsáhlého projektového
týmu se vyhnete vytváření přístupových děr do firewallu nebo
vytváření samostatných kopií stejných informací. Můžete snadno
sdílet informace a řídit přístup u jiných organizací pomocí
zabezpečeného spojení mezi jednotlivými softwary ProjectWise
pro vaše společné projekty a přidružené členy týmu.

Panely pro řízení výkonnosti projektů
Panely pro řízení výkonnosti vám umožní zlepšit transparentnost
a udržet si kontrolu nad výkonností projektů. Budete mnohem
lépe rozumět stavu dokumentů a výstupů a rovněž výkonnosti
dodavatelů díky inteligentnímu vyhledávání, měření výkonnosti
a trendů, které jsou nezbytné k rozpoznání problémů a ke
kontrole dopadů případných změn.

Získejte důkladný přehled o projektu a výkonech dodavatelů.

Informační mobilita
ProjectWise Cloud Services poskytuje vzdáleným uživatelům
a terénním pracovníkům možnost zobrazení dat z více různých
projektů přímo na provozním pracovišti. Při využití ProjectWise
WorkSite a ProjectWise Explorer získáte specifická individuální
zobrazení, která zajistí, aby byla přijímána rozhodnutí v reálném
čase na základě nejvíce relevantních a aktuálních informací.
To současně eliminuje riziko spoléhání se na potenciálně již
neaktuální tištěné materiály. Budete mít přímý, zabezpečený
přístup k několika projektovým úložištím, elektronickým
dokumentům potřebným k provádění kontrol a rovněž schopnost
zaznamenávat data v reálném čase z terénu.

Společnost Bentley můžete
kontaktovat na tel.
1-800-BENTLEY (1-800-236-8539)
Mimo USA +1 610-458-5000
Seznam globálních pracovišť
www.bentley.com/contact
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