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Projekční a stavební společnosti “přecházejí na digitální
technologie” pro zlepšení dodání projektu s využitím software
ProjectWise CONNECT Edition
Pro architektonické, inženýrské a stavební společnosti aktivní v oblasti dodání projektů a rovněž
pro vlastníky-provozovatele je stále důležitější sdílet v digitální podobě konstrukční modely,
projektové informace a výstupy s celým dodavatelským řetězcem v průběhu navrhování,
výstavby a dokončovacích prací. Společnosti, které přecházejí na digitální technologie
podstatným způsobem zkracují čas nutný pro dodání projektů, získávají větší přehled o
výkonnosti projektu a současně zajišťují spolupráci mezi účastníky projektu, optimalizují
procesy navrhování a zlepšují kvalitu a správu dat.
ProjectWise CONNECT Edition poskytuje platformu connected data environment a
společnostem, které přecházejí na digitální technologie, řízený přístup k projektovým
informacím a základním projektovým službám, jako například správa výstupů, řešení problémů,
kontrola BIM a správa dat z terénu.
Mike Schellhase, vedoucí ředitel, vývoj software, Bentley Systems, řekl, “Naši uživatelé
přecházejí na digitální technologie. Chtějí sdílet projektové informace prostřednictvím
zabezpečené informační mobility pro propojení jejich dodavatelského řetězce a poskytnutí
přehledu o výkonnosti projektu všem zúčastněným stranám. Díky využití našich schopností

digitálního dodání projektů rozvíjejí naši uživatelé opakovatelné postupy nejlepší praxe, čímž
zvyšují kvalitu výstupů a získávají více pracovních zakázek.”
Společnosti aktivní v oblasti dodání projektů těží z digitálních projektových služeb software
ProjectWise prostřednictvím:








Visrtualizací talentu prostřednictvím globálního sdílení práce
Využívání interních pracovních zdrojů s těmi nejlepšími dovednostmi bez ohledu na místo a
otevřený přístup k novým zdrojům talentů z center hodnotového inženýrství vede k cenově
výhodnější a výkonnějším realizačním modelům projektů.
Propojený dodavatelský řetězec pro automatizovanou správu výstupů
Uživatelé mohou nyní spravovat a snižovat rizika spojená s harmonogramem, shodou se
smluvními podmínkami a právními předpisy pomocí automatizovaných kontrolních
pracovních postupů. Digitální projektové služby v rámci ProjectWise navíc pomáhají
uživatelům zaručit přesnost jimi předávaných informací a urychlují odevzdávky a RFI díky
rychlé identifikaci a řešení problémů a zaručení kvality výstupů projektu.
Propojená správa dat z terénu pro pracovní postupy se zpětnou vazbou
Cloudové služby pro správu dat z terénu umožňují uživatelům urychlit spolupráci v terénu
pomocí přístupu k více různým projektovým úložištím a obsáhlé kontrole dokumentace.
Uživatelé nyní mohou konfigurovat šablony formulářů a zpráv k zaručení toho, aby všechny
zkoušky a kontroly byly provedeny podle norem, a k zajištění konzistence, rychlosti a
koordinace mezi všemi činnostmi v terénu, jako například QA/QC, každodenní protokoly a
kontroly, při využití mobilních a dalších zařízení.
Přehled o projektu na základě analýz
Klíčové ukazatele výkonnosti na základě výstupů a schopnost agregovat analýzy v rámci
podnikových datových zdrojů, včetně nákladů, harmonogramu a řízení dokumentů, umožňují
uživatelům přijímat strategická rozhodnutí na základě historie a trendů projektu v rámci
projektu, programu nebo celého podniku.

ProjectWise collaboration services (služby pro spolupráci) pro digitální dodání projektů
jedinečným způsobem podporují digitální pracovní postupy, které sahají od navrhování přes
výstavbu až po dokončovací práce. Zajištění platformy connected data environment jako
jediného zdroje informací umožňuje organizacím bezpečně shromažďovat, spravovat a sdílet
jejich digitální projektová data.
Co říkají uživatelé ProjectWise CONNECT Edition o přechodu na digitální technologie
Společnost Dillon Consulting Limited zavedla software ProjectWise k umožnění sdílení
pracovních úkolů mezi několika různými kancelářemi a pro účely výměny smluvních výstupů s
rozšířeným dodavatelským řetězcem. Dave Widdifield, systémový administrátor, Dillon
Consulting Limited, řekl, “Vzhledem k očekávanému počtu několika tisíc předávaných

dokumentů eliminoval nástroj ProjectWise Deliverables Management manuální procesy a
optimalizuje správu smluv s naším dodavatelským řetězcem.”
Brent Mauti, globální ředitel, technologie navrhování, IBI Group, řekl, “Firma Bentley umožnila
společnosti IBI Group navrhnout skutečně hybridní řešení pro spolupráci na projektech na
základě LAN a cloudových služeb, na kterém jsme ušetřili již 30 000 dolarů, a to pouze na
hardwaru. Dále nám toto propojené prostředí poskytlo vyšší produktivitu díky tomu, že již
nemusíme zasílat soubory manuálně do všech našich kanceláří, což nám doposud přineslo úsporu
plných 400 hodin práce!”
Rob Braun, ředitel, integrace automatizačních systémů, CH2M, řekl, “Jednoduchost a snadnost
použití digitálních projektových služeb software ProjectWise, jako například Project
Performance Dashboards, nám pomáhají monitorovat stav projektové dokumentace a výstupů.
Výsledkem je optimalizovaný proces dodávek a vyšší spokojenost našich zákazníků.”
O ProjectWise
ProjectWise je platforma pro spolupráci na projektech a správu obsahu, která organizacím
pomáhá eliminovat rizika a uchovat si konkurenceschopnost na základě umožnění digitálních
strategií pro dodání projektů. Zajišťuje obsáhlé sdílení pracovních úloh a správu obsahu, jež jsou
vyžadovány k zlepšení transparentnosti v průběhu celého životního cyklu projektů. Díky
ProjectWise získávají organizace všech velikostí schopnost integrovat data, lidské zdroje a
procesy k zaručení úspěšného dodání projektů. Systém ProjectWise 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.
Prohlédnout a stáhnout související obrázky:


Obrázek 1
Titulek obrázku 1: IBI Group, projekt Winnipeg, ProjectWise Design Integration a sdílení
pracovních úloh v dodavatelském řetězci



Obrázek 2
Titulek obrázku 2: Dillon Consulting Limited, město Winnipeg a University of Manitoba,
digitální sledování spolupráce na kontraktu
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