SHAREPOINT PROJECTPORTAAL BOUW
Verzuipen of structureren
De wereldwijd opgeslagen informatie verdubbelt op dit moment elke twee jaar en dit zal volgens
onderzoek van EMC in het rapport ‘Digital Universe’ de komende jaren vertienvoudigen. Bedrijven
hebben te maken met een explosieve groei van digitale projectdossiers met documenten, foto’s, emails, facturen, tekeningen en andere informatie.

Document management



snel en efficiënt inkomende documenten

Ieder bedrijfsproces is afhankelijk van documenten en

controleren en opslaan op de juiste plek en met

dossiers. En voor veel organisaties geldt dat het aantal

de juiste kenmerken (metadata) zodat ze snel

documenten nog altijd toeneemt. Het gevolg? Mailboxen

teruggevonden kunnen worden.

en netwerkschijven lopen over, documenten worden via



snel starten met standaardbasisset van Centric

de mail heen en weer verstuurd of staan zowel lokaal, in



controle door versiebeheer en logging

de mail als op de netwerkschijven opgeslagen. En vaak



inzicht in de voortgang van dossiervorming en de
volledigheid van een dossier

ook nog eens in verschillende versies.
Hoe zorgt u ervoor dat u op het juiste moment toegang



inzicht in welke versies van welke documenten

heeft tot de juiste documenten? Hoe slaat u uw

wanneer aan welke externe partijen verstuurd

documenten eenduidig op en hoe vindt u ze snel terug?

zijn

Hoe kunt u in het kader van samenwerking uw



procesflow en signalering

documenten delen met derden?



integratie met uw ERP, HRM of CRM

Uw bedrijfsvoering is voor een groot deel afhankelijk van
het op het juiste moment beschikbaarbaar hebben van de
meeste recente informatie. Alleen zo bent u in staat om
weloverwogen beslissingen te nemen. SharePoint helpt u
de documentenstroom te beheersen. Centric heeft op
Sharepoint een branchespecifieke DMS-oplossing voor
de bouw ontwikkeld. SharePoint DMS maakt onderdeel
uit van het Projectportaal van Centric.

Voordelen



eigen My Place voor persoonsgebonden
informatie

Projectportaal

projectportaal voor het delen van projectdossiers

In de stap naar (keten)samenwerking is het essentieel om

en informatie

projectdossiers en informatie met elkaar te delen. Steeds
meer bedrijven willen projectdossiers en bijbehorende

informatie beschikbaar stellen aan opdrachtgevers en
andere ketenpartners. Zij moeten altijd gebruik kunnen
maken van de juiste informatie en documenten met de
laatste versie. Tevens biedt het de mogelijkheid om
buitenmedewerkers bijvoorbeeld op een bouwplaats,
documenten of informatie, 24 uur per dag 7 dagen per
week op te vragen of te delen maar ook om logistieke
gegevens te kunnen bekijken.

Direct klaar voor gebruik
Het Centric Projectportaal is een ideale mogelijkheid om
uw projectdossiers en projectinformatie centraal te delen
met interne medewerkers, leveranciers, opdrachtgevers
en onderaannemers. Een portaal is na creatie direct klaar
voor gebruik en wereldwijd benaderbaar via een
webbrowser. Alle (project)informatie is via één plek
toegankelijk. Iedereen beschikt over de actuele informatie
en de juiste versie van documenten.

Voordelen


centrale projectdossiers



projectagenda



contactgegevens van projectteam



projectdocumenten



chatten en videoconference



meertaligheid



geautoriseerd toegankelijk voor bouwpartners



automatische alerts



procesflows



wie mag waar bij?

Vragen?
Wilt u weten hoe onze oplossingen kunnen bijdragen aan
het rendement van uw onderneming? Maak dan een
vrijblijvende afspraak met één van onze
accountmanagers via onderstaand adres.

www.centric.eu/bouw

bouw@centric.eu

+31 592 39 66 66

