SPECYFIKACJA PRODUKTU

CONNECT Edition

ProjectWise® Deliverables Management
Przyspiesz komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu
Zarządzaj ryzykiem związanym z przestrzeganiem
harmonogramu, warunków umowy i przepisów prawa oraz
obniżaj je w trakcie całego cyklu życia projektu za pomocą
narzędzia ProjectWise Deliverables Management. Możesz
mieć pewność co do dokładności informacji zawartych
w paczkach wysyłkowych i przyspieszyć proces obioru
dokumentacji i obsługi zapytań o informacje w celu szybkiej
identyfikacji i rozwiązywania problemów, a wszystko to będzie
miało miejsce w bezpiecznym środowisku opartym na chmurze.
Zintegrowane procesy modelowania i tworzenia dokumentacji
CONNECT Edition zapewnia wspólne środowisko do kompleksowej realizacji projektów
oraz łączy użytkowników, projekty i przedsiębiorstwo. CONNECT Edition obejmuje
osobisty portal zapewniający dostęp do materiałów szkoleniowych, społeczności
i informacji o projekcie. Oprogramowanie to umożliwia również udostępnianie innym
użytkownikom plików osobistych, w tym i-modeli i plików PDF, bezpośrednio z pulpitu,
a także ułatwia dostęp do nich za pomocą aplikacji mobilnych firmy Bentley, takich jak
np. Navigator Mobile. Dzięki nowemu portalowi projektu zespoły projektowe mogą
przeglądać dane projektu oraz jego status i zyskują wgląd we wskaźniki wydajności
projektu. Dzięki CONNECT Edition zespół projektowy może również wykorzystać nowe
funkcje oprogramowania ProjectWise Cloud Services, w tym pulpity wskaźników
wydajności projektu, rozwiązywanie problemów i usługi tworzenia scenariuszy.

„Możliwości te uproszczą tworzenie dokumentów
i przesyłanie istotnych informacji o projekcie, w tym
tych dotyczących trwających prac inżynierskich
i dokumentów, w obrębie wewnętrznych
zespołów oceniających, oraz przesyłanie ich
do wykonawców, dostawców i klientów w celu
szybkiego i wydajnego ich przetwarzania”.
   — Leah Mackay, Dział zarządzania systemami informacyjnymi,
Dział kolejnictwa i transportu, Parsons Brinckerhoff

Niezawodna komunikacja w ramach kontraktów
Narzędzie ProjectWise Deliverables Management umożliwia przestrzeganie
zobowiązań i zapewnia dowód na to, że odpowiednie treści przekazywane
są odpowiednim osobom, że są one potwierdzane i że na ich podstawie
podejmuje się terminowe działania, co minimalizuje ilość błędów i przeoczeń.
Oprogramowanie śledzi wszystkie rezultaty projektu w jednym miejscu i przekazuje
informacje na temat tego co i do kogo zostało wysłane i kiedy to miało miejsce,
czy zostało to potwierdzone i jak na to odpowiedziano.

Z łatwością identyfikuj i rozwiązuj pilne problemy za pomocą wskaźników
oznaczonych kolorami.

Upoważnionym wykonawcom i podwykonawcom można podać dokładne i aktualne
informacje o wersji paczki wysyłkowej i odbiorczej, w tym o statusie, terminach
i działaniach wymaganych do zakończenia procesu. Ścisła integracja pozwala
tworzyć paczki bezpośrednio z programu ProjectWise, umożliwiając szybki dostęp
do informacji i zapewniając ich prawidłowość.

Paczki wysyłkowe, odbiorcze i zarządzanie zapytaniami
o informacje
Możesz tworzyć paczki wysyłkowe i odbiorcze bezpośrednio w ProjectWise
i uwzględniać w nich wszystkie pliki odniesienia w celu zapewnienia jakości
informacji. Upoważnieni odbiorcy mogą, za pośrednictwem zewnętrznego portalu
internetowego, bezpiecznie i skutecznie uzyskiwać dostęp do danych w paczkach
i przeglądać je, potwierdzać ich otrzymanie bezpośrednio z portalu, pobierać paczki
i umieszczać komentarze. Możesz tworzyć zapytania o informacje z załączonymi
dokumentami pomocniczymi i monitorować potwierdzenia i odpowiedzi w celu
przyspieszenia procesu zatwierdzania.
Narzędzie ProjectWise Deliverables Management zapewnia bezpieczeństwo
zarządzania dokumentami, ponieważ jedynie upoważnieni użytkownicy mogą
tworzyć, przeglądać, pobierać i odpowiadać na paczki i prośby o informacje.
Uzyskujesz zwiększony wgląd w projekt dzięki bezpośredniemu dostępowi do
informacji i statusu odpowiedzi, co zwiększa możliwości kierowników projektu
związane ze śledzeniem problemów i monitorowaniem postępów.

Program ProjectWise, wydany
w 1998 roku, rozwinął się z aplikacji
do zarządzania dokumentami
technicznymi do rozwiązania
umożliwiającego wirtualną
i kompleksową realizację projektów
w skali przedsiębiorstwa.

Lepsza realizacja projektów

• integrację projektu

Narzędzie ProjectWise Deliverables Management pozwala
użytkownikom ograniczyć czas marnowany na poszukiwanie
istotnych informacji o projekcie. Możesz zwiększyć wydajność
zespołów projektowych przez ułatwienie gromadzenia potrzebnych
treści i dopilnowanie, aby przesyłano kompletne informacje.
Pulpity rezultatów informują o statusie nierozwiązanych
problemów i umożliwiają opracowywanie wydajnych procesów
do łatwej identyfikacji i łatwego rozwiązywania pilnych
problemów, co pozwala na skrócenie harmonogramów projektu.

• z arządzanie wszelką tworzoną
dokumentacją

ProjectWise CONNECT Edition

Ta platforma do współpracy
i zarządzania treściami zapewnia
podstawowe funkcje, w tym:

• p ulpity wskaźników wydajności
projektu
• a plikacje mobilne do pracy w terenie
System ProjectWise Design
Integration, stosowany w 101
państwach, wybrany został przez
25 spośród 25 najwyżej notowanych
firm projektowych według ENR,
44 spośród 50 najwyżej notowanych
firm projektowych według ENR,
81 spośród 100 najwyżej notowanych
firm projektowych według ENR,
29 spośród 50 najwyżej notowanych
firm projektowo-budowlanych według
ENR, 249 spośród 500 największych
właścicieli infrastruktury według
firmy Bentley oraz przez większość
amerykańskich wydziałów
komunikacji.

Informacje o firmie Bentley
można uzyskać pod
adresem: www.bentley.com
Skontaktuj się z firmą Bentley
1-800-BENTLEY (1 800 236 8539)
Poza USA +1 610 458 5000

ProjectWise CONNECT Edition zapewnia osobisty portal
umożliwiający dostęp do materiałów szkoleniowych,
społeczności i informacji o projekcie. Dzięki nowemu
portalowi projektu zespoły projektowe mogą przeglądać
dane projektu oraz jego status i uzyskiwać dostęp do innych
narzędzi ProjectWise Connection Services, do których należą:

Udostępnianie projektu rozszerzonemu
zespołowi projektowemu
Udostępnianie informacji w obrębie rozszerzonego zespołu
projektowego nie wymaga już częściowego wyłączania
zapory firewall ani tworzenia odrębnych kopii tych samych
informacji. Możesz z łatwością udostępniać informacje
i kontrolować dostęp ze strony innych przedsiębiorstw przy
użyciu bezpiecznych połączeń ProjectWise-to-ProjectWise dla
projektów typu joint-venture i członków rozszerzonego zespołu.

Tablice wskaźników wydajności projektu

Uzyskaj wgląd w wydajność projektanta i wykonawcy.

Mobilność informacji
Narzędzia ProjectWise Cloud Services zapewniają zdalnym
użytkownikom i pracownikom w terenie wgląd w dane
projektowe niezależnie od lokalizacji. Narzędzia ProjectWise
WorkSite i ProjectWise Explorer zapewniają spersonalizowany
widok gwarantujący, że decyzje podejmowane w czasie
rzeczywistym oparte są na najważniejszych i najbardziej
aktualnych informacjach. Eliminuje to również ryzyko związane
z poleganiem na potencjalnie nieaktualnych materiałach
drukowanych. Masz bezpośredni, bezpieczny dostęp do
repozytoriów wielu projektów, elektronicznych wersji
dokumentów potrzebnych w czasie inspekcji oraz możliwość
gromadzenia danych z terenu w czasie rzeczywistym.

Tablice wskaźników wydajności pozwalają na łatwiejszy
przegląd i kontrolowanie wydajności projektu. Zapewniają
one o wiele lepsze zrozumienie stanu dokumentów i rezultatów
oraz wydajności wykonawców dzięki inteligentnym zapytaniom,
pomiarom wydajności oraz trendom wymaganym do identyfikacji
problemów i kontrolowania wpływu zmian.

Kontakt z Bentley Polska
ul. Nowogrodzka 68
02-014 Warszawa
Tel.:+48 22 50 40 750
Wykaz biur na całym świecie
www.bentley.com/contact
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