Webbaserat system som erbjuder
byggföretag, industrier och leverantörer,
konsulter och fastighetsbolag inom byggbranschen
en effektivare projektplanering,
				tydligare kontroll över resurserna
					och en säkrare dokumenthantering.

DOKUMENTHANTERING

I BIMcontact kan man lagra alla
typer av modelleringsfiler, beräkningsresultat samt alla andra typer av dokument och ritningsfiler.
I den integrerade IFC-Viewern kan
man visa och förstora modeller,
visa egenskaper och tända/släcka
olika kategorier och våningsplan.

Planera projekt eller skapa en aktivitetsplanering för hela verksamheten. Hantera såväl skapande av aktiviteter som kopplingar
och beroenden direkt i en interaktiv Gantt-vy.
I portföljsammanställningen erhålls en övergripande bild av
verksamhetens alla projekt. Allokera resurser på varje aktivitet, se
hur resurserna blir belastade under projektens gång för varje dag,
vecka eller under den totala månaden. Rapportera och följ upp såväl nedlagd tid som kostnader på
projekt och aktivitetsnivå.
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Dokumenthantering
Viewer – IFC, DWG och dokument
Metadata & Smarta mappar
Uppgifter och att-göra-listor
Integration till hemsida
Interaktiva rapporter (PDF och
Excel)
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Filvisaren stödjer mer än 300 dokumenttyper inklusive DWG. Man
kan styra rättigheterna för hela
mappstrukturer eller enskilda filer.
Som användare har man också
möjligheten till att bjuda in externa kunder eller partners i projekt
eller dela specifika filer eller dokument till kunderna via en enskild
länk som varje fil tilldelas. Spåra
äldre versioner och ansvariga personer i dokumentens historik.

UTGÅVOR

PROJEKT PLANERING

Forum
Meddelandecenter
Kalender

EXTENDED
Aktivitetsplanering
Gantt-schema
Tidsrapportering
Resursplanering
Kostnader & intäkter

RESURSHANTERING
Genom verktygets resurshantering kan planering, beläggning och
uppföljning av verksamhetens resurser hanteras. Erhåll detaljerade
rapporter på ekonomiskt utfall på
såväl individ- som projekt- och
verksamhetsnivå. Följ upp aktuell
status på kostnader och intäkter
mot vad som budgeterats. Anpassa rapporter efter verksamhetens
behov. Möjlighet att exportera
rapporter till PDF och Excel.
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