Inspirujeme ke zlepšení
For Projects je výkonný nástroj pro získání většího přehledu a kontroly nad projekty, zvláště pokud se jich
zpracovává několik souběžně. Uplatnění najde jak u soukromých investorů, tak i ve veřejné správě. Dodavatelům
pomáhá zjednodušit komunikaci v rámci subdodavatelské struktury. For Projects zároveň poskytuje zrychlení
a zpřesnění kontroly předávané dokumentace, tím eliminuje nepřesnosti a z toho vyplývající vícenáklady.
Individuální nastavení umožňuje přizpůsobit prostředí jedinečnosti každého projektu. Kontaktujte nás a společně
vymyslíme, jak pomůže For Projects právě Vám.

Fie
ld

C
L
A

4 BI M

SC

Inspirujeme ke zlepšení

cts

For Projects je určený všem, kteří mají 		
touhu věci měnit k lepšímu a chtějí využívat
nejmodernější způsob spolupráce na projektech.
Jedná se o zabezpečené cloudové prostředí
navržené pro efektivní propojování lidí, informací
a procesů tak, aby se ušetřil čas i peníze, 		
zvýšila se kontrola a redukovala rizika 		
spojená s řízením projektu.
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Spolupráce. Kontrola.
BIM. No limits

...
Firma Viewpoint Construction Software je globální poskytovatel inovativních softwarových řešení pro stavební,
výrobní a zpracovatelský průmysl i pro těžební sektor. Je poskytovatelem nástrojů pro zvýšení profitability,
redukce projektových rizik, efektivní spolupráci různorodých projektových týmů. Přes 35 let na trhu přináší
úspory lokálním dodavatelům i globálním korporacím. Systém For Projects dnes využívá přes 450 000 uživatelů
na více než 17 000 projektech po celém světě s hodnotou v miliardách USD.

Kompletní informace o nabízených
produktech získáte od našich obchodníků
+420 234 710 234
obchod@callida.cz

www.callida.cz

Snižujte náklady na koordinaci a řízení projektů

For Projects je zabezpečené cloudové prostředí
navržené pro řízení a koordinaci zejména
stavebních a strojírenských projektů. Jedná se
o neomezené datové úložiště přístupné přes
internet. Obsahuje mnoho doplňujících funkcí
pro operace spojené s výkresovou či jinou
dokumentací i pro snadnější komunikaci
a spolupráci všech zainteresovaných stran.

For Projects je sdílené prostředí pro správu 		
dokumentace a projektový management
Se systémem For Projects máte veškeré uložené informace vždy po ruce.
Výrazně zjednodušíte spolupráci mezi subjekty, které se podílejí na projektu.

Přehledné sdílení dokumentů v rámci projektu.
•
•
•
•
•

„jedna verze pravdy“ všech dokumentů
vysoká bezpečnost dat dle ISO 27001
aktivní správa výkresové dokumentace
rychlé vyhledávání
online i offline archiv

Usnadňuje práci všem, kteří se na projektu podílejí.
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Jednoduše a přehledně
For Projects má minimální IT nároky na hardware
a jeho jednoduché ovládání zvládne každý.
Veškeré informace jsou umístěné na jednom
místě, a proto každá stránka dokumentu nebo
megabyte dat jsou snadno dohledatelné.

Správu dokumentace - DMS

Projektovou spolupráci a komunikaci
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• řazení informací v reálném čase
pro každého uživatele
• automatizované procesy pomocí workflow
• propojení s e-mailovým klientem
• kompletní audit všech aktivit
• možnost integrace se systémy třetích stran

BIM projektový management
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Nesdílená
informace jako by
neexistovala!

Nabízí nastavení projektu a sdílení klíčových
zadání pro realizaci metodou BIM.
• řízení projektů dle standardu PAS1192
• IFC prohlížeč + manažer úkolů a požadavků
• COBie editor
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Nesdílená
informace jako by
neexistovala!
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For Projects Vám umožní zredukovat náklady
na řízení projektů a omezit neproduktivní aktivity.
Pomocí tohoto systému významně snížíte riziko
dalších výdajů na vícepráce.

For Projects je nástroj pro:
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Dokončete projekt včas
a v rámci rozpočtu
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For Projects není určený pouze pro ukládání
dokumentů, ale je to ideální nástroj pro sdílení
veškeré dokumentace v rámci projektu. Pomáhá
zpřesnit a zpřehlednit spolupráci i komunikaci
mezi subjekty a zároveň umožňuje řízení projektů
v rámci BIM projektového managementu.
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Nesdílená
informace jako by
neexistovala!

www.forprojects.cz
spolupráce | kontrola | transparentnost | koordinace | mobilita | efektivita | řízení
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