RESUMO DO PRODUTO

CONNECT Edition

ProjectWise® Deliverables Management
Aumente as comunicações contratuais com a sua cadeia de suprimentos
Gerencie e diminua os riscos envolvidos no cumprimento de
prazos do seu contrato durante o projeto com o ProjectWise
Deliverables Management. Você terá a certeza que as suas
GRDs (Guias de Remessa de Documentos) foram entregues.
Utilize o módulo de RFIs (Requisição de Informações) para
identificar e resolver questões de projeto rapidamente, tudo
em um ambiente seguro com base na nuvem.
Modelagem Integrada e Fluxos de Trabalho
A CONNECT Edition oferece um ambiente integrado que conecta usuários, projetos
e empresas. Com a CONNECT Edition você dispõe de um portal pessoal para acessar
treinamentos, comunidades e acompanhar informações de projeto. Você também
pode compartilhar arquivos pessoais, incluindo i-models e PDFs, diretamente do seu
desktop com outros usuários ou pode compartilha-los para acesso rápido a partir de
um aplicativo da Bentley, como o Navigator Mobile. Com o novo portal, suas equipes
podem visualizar os detalhes e o status de cada projeto, ganhando visibilidade da
sua performance. Com a CONNECT Edition, sua equipe de projeto pode aproveitar os
novos recursos do Cloud Services ProjectWise, inlcuindo Deliverables Management,
Issues Resolution e Project Performance Dashboards.

"Esta capacidade poderosa simplificará a criação
e transmissão de documentos de informação
crítica do projeto, incluindo trabalho de engenharia
e documentos contratuais entre equipes de revisão
internas, assim como contratantes, fornecedores
e clientes para um processamento rápido e eficiente."
— Leah Mackay, Gerenciamento de Sistemas de Informação,
Setor Rodoferroviário, Parsons Brinckerhoff

Comunicações Contratuais Seguras
O ProjectWise Deliverables Management permite o cumprimento de obrigações
contratuais e oferece uma prova de que o conteúdo correto é apresentado às
pessoas certas, dentro do prazo, minimizando erros e omissões. O software
mantém o registro de todos os entregáveis do projeto em um único local, assim
como de todas as comunicações, como o que foi enviado, para quem e quando,
se foi reconhecido e que resposta foi dada.

Identifique e resolva facilmente questões urgentes com indicadores de cores.

Você pode fornecer informação atual e precisa a contratados e subcontratantedos
autorizados em relação as guias de remessa de documentos, incluindo status,
datas de vencimento e ações necessárias para completar o processo. Com uma
forte integração, GRDs e RFIs são criadas diretamente do ProjectWise, permitindo
acesso rápido e garantindo que a informação esteja correta.

GRDs, RFIs e Gerenciamento
Você consegue criar e gerenciar GRDs e RFIs diretamente no ProjectWise e incluir
todos os arquivos de referência para garantir a qualidade da informação. Usando
um portal web, as empresas e usuários autorizados podem ter acesso de forma
segura e eficiente e rever os dados do pacote, confirmar o recebimento diretamente
no portal, baixar os pacotes e fornecer comentários de revisão. Você pode criar RFIs
com documentos anexos e monitorar as confirmações e respostas para acelerar
o processo de aprovação.
O ProjectWise Deliverables Management garante a segurança do gerenciamento de
documentos, já que apenas os usuários autorizados conseguem criar, visualizar, baixar
e responder as GRDs e RFIs. Você ganha maior visibilidade para o projeto através
do acesso direto à informação e ao status da resposta, o que melhora as capacidades
dos gerentes de projeto em acompanharem as questões e monitorarem o progresso.

Com seu primeiro lançamento
em 1998, o ProjectWise evoluiu
de aplicativo de gerenciamento
de documentos de engenharia
para uma solução de entrega de
projetos de escala empresarial,
virtual e abrangente.
Esta plataforma de colaboração
e gerenciamento de conteúdos
proporciona capacidades
essenciais, incluindo:
• Integração de Projetos
• Gerenciamento de Entrega
de Projetos e Contratos
• Dashboards de Desempenho
de Projeto
• Aplicativos Móveis para uso em campo
Implementado em 101 países,
o ProjectWise Design Integration
é o sistema escolhido por 25 das
25 Empresas Top de Projetos da
ENR, 44 das 50 das 25 Empresas
Top de Projetos da ENR, 81 das
100 Empresas Top de Projetos
da ENR, 29 das 50 Empresas Top
de Projetos e Construção da
ENR, 249 dos 500 Proprietários
Top de Infraestrutura do Bentley
Infrastructure 500 Top Owners,
e pela maioria dos Departamentos
de Transporte (DOTs) dos EUA.
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Melhoria da Execução do Projeto
O ProjectWise Deliverables Management permite que os
usuários economizem tempo na procura de informação crítica
do projeto. Você pode aumentar a eficiência das equipes de
projeto tornando mais fácil a reunião dos projetos e garantindo
que a informação completa seja transmitida. Os dashboards
de GRDs e RFIs mostram o status das questões pendentes
e permitem processos eficientes para identificar e resolver
facilmente questões urgentes para reduzir tempo do projeto.

ProjectWise CONNECT Edition
Com o ProjectWise CONNECT Edition, você tem um portal pessoal
para acessar a treinamentos, comunidades e informações sobre
projetos. E com o novo portal de projetos, suas equipes de projeto
podem visualizar os detalhes e status do projeto e acessar outros
ProjectWise Cloud Services, incluindo:

Compartilhamento da Informação com a Equipe
de Projeto Distribuída
Ao compartilhar informação com sua equipe de projeto
distribuída, não é necessário abrir um “buraco” no seu
firewall nem criar cópias desconectadas da mesma
informação. Você pode compartilhar facilmente informações
com outras organizações e controlar o acesso usando uma
conexão ProjectWise-to-ProjectWise segura para seus
projetos em joint-ventures e membros de equipes distribuídas.

Tenha uma visão mais clara do desempenho do projeto e do
contratante.

Mobilidade da Informação
O ProjectWise Cloud Services fornece aos usuários remotos
e aos usuários em campo dados de múltiplos projetos. Usando
o ProjectWise WorkSite e o ProjectWise Explorer, receba notificações personalizadas para garantir que sejam tomadas decisões
em tempo real com a informação mais relevante e atualizada.
Isto também elimina o risco de depender de materiais impressos
potencialmente desatualizados. Você tem acesso direto e seguro
a repositórios de vários projetos, documentos eletrônicos necessários para inspeção e a capacidade de coletar dados em tempo real.

Dashboards de Desempenho do Projeto
Os dashboards de desempenho permitem que você aumente
a transparência e assuma o controle do desempenho do projeto.
Você pode compreender melhor o status dos documentos e dos
entregáveis, assim como o desempenho dos contratados com
consultas inteligentes, métricas de desempenho e tendências
necessárias para reconhecer os problemas e controlar o impacto
das alterações.
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