VIEWPOINT FOR PROJECTS

DOKUMENTHÅNDTERING
Selv med tilsyneladende simple projekter, kan dokumenthåndtering komme
ud af kontrol i en fart. Medlemmer af udvidede projektteams skal revidere og
godkende store mængder af dokumenter, ofte uden at have adgang til
special software. Alle parter skal arbejde med det mest opdaterede
dokument og oven i det kommer opbevaring af dokumenter,
arbejdsprocesser, sikkerhed og versionskontrol. Sandsynlighed for forvirring er
enorm i alle faser fra planlægning til aflevering.

FORDELE
•

Løsning til byggeprojekter

•

Permanent & fuld sporbar

•

Øget kontrol

•

Indsigt & overblik

Dokumentation for proces og produkt

•

Smidigt at samarbejde

Komplet versionshistorik. Sporbar logning af aktiviteter viser hvornår
dokumenter blev vist; af hvem; plus alle øvrige aktiviteter.

•

Styring af sikkerhed og adgang

•

Sikker Information

Hold projektet på sporet

•

Eliminerer dokument siloer

Dashboards og rapportering, personlige visninger bringer overblik om
udestående arbejde, der sammen med advisering formidles til
teammedlemmer, hermed misses opgaver ikke og projektet forbliver på
sporet.

•

Dokumenter i proces-struktur

•

Tilgængelig for Web, Android,
Windows & Apple iOS enheder

Søgemaskine:
Kraftig funktion til af finde, filtrere og henter information hurtigt og effektivt.
Søg på navn, metadata, fritekst eller tags, også ’wildcard’ søgning er muligt.

Fleksibel ’workflow’ kontrol
Styrer information gennem registrering, behandling og godkende. Fremdrift
via allokering og status sikrer at de rette personer behandler, ændre og
godkender til senest gældende version.
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INFORMATION & KOMMUNIKATION
Kommunikation projektteams imellem er regelmæssig og ofte. Håndtering af
kommunikationstråde og samtidig registrering af komplet tilhørende formelle
data (f.eks. TF) eller uformelle beslutninger (f.eks. generel diskussion /dialog)
for opnåelse af en søg-, auditer og sporbar håndteres i systemet.

Viewing, annotering og kommentering integreret
Ethvert teammedlem kan få vist samt udføre annotering af over 300+ filtyper
inkl. modelfiler direkte uden installation af software. Yderligere kan opgaver til
review- og godkendelses processer integreres.

p

E-mail Integration:
Opfanger og gemmer e-mail beskeder, vedhæftninger og svar. Sparer tid
ved skiftning mellem programmer og upload med drag & drop til
projektmapper i Outlook.

BIM, BCF OG COBIE
Open BIM integration (IFC), koordinering via BCF
(opgaver) samt validering efter COBie (eller egen
objekt mapping).
Viser bygningsmodeller direkte i en browser, inklusiv
geometri, informationer og ændringer. Sammenfletter
flere fag til en fællesmodel, via løbende udveksling og
validering, koordinering, annotering og workflow, da
samles information med relationer i struktur for
migrering til eget D&V system.

View & mark-up af modeller uden installation af software.
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