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  כללי

 בתחומי הבנייה והאדריכלות הפועלת בסביבת האינטרנט פרויקטים נט היא מערכת לניהול-אקספו

  .ומאפשרת שליטה במידע ותיאום מלא משלב התכנון ועד לסיום הפרויקט

בין היתר . נט מורכבת ממספר יישומים שמשתלבים זה בזה ויוצרים מארג שלם של יישומים-אקספו

,  ניהול הזמנות ישירות למכוני העתקות,מערכת אישית לניהול משימות, כוללת המערכת יומן פרויקט

  . ועודCAD ,Microsoft Officeתוכנת צפייה לקבצי , הפקת דוחות מעקב, תכתובת פנימית

, יזמים, חכמה וקלה להפעלה שמאפשרת למנהלי פרויקטים, נט היא מערכת ממוחשבת-אקספו

  :אדריכלים ומהנדסים בתחומי הבניה והאדריכלות

  .הביצוע ועד לסיום,  משלב התכנון–הפרויקט  מלאה במחזור חיי שליטה §

  . מלא בין כל חברי צוות הפרויקטתיאום §

  . העבודה על ידי מניעת טעויות שמקורן בחוסר תיאום והיעדר מידע זמיןייעול §

 משמעותי בהוצאות על ידי העברת דוחות עדכניים בזמן וניהול ממוחשב של חיסכון §

  . 'עד ת' הפרויקט מא
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  Net-Expoתכנון וניהול פרויקטים במערכת 

Expo-Netאינטגרציה מלאה ,  היא מערכת קלה ופשוטה להפעלה והיא מאפשרת מעקב שוטף אחר תהליכים

עדכון שוטף של מאגרי המידע ואחסון כל המידע על גבי שרת ,  שעות ביממה24זמינות המידע , בין השותפים

  .המערכת קלה להגדרה ותפעול והיא מופעלת מתוך דפדפן אינטרנט רגיל ללא התקנה, סףבנו. מהיר

  

  ניהול רב פרויקטלי והגדרות מערכת

Expo-Net מאפשרת ניהול מספר פרויקטים במקביל על 

  :    פנל הניהול כולל. גבי ממשק ידידותי ופשוט

  .תכנון מבנה עץ פרויקט גמיש ללא הגבלת תיקיות •

 .ל של הרשאות משתמשים ויועצים ניהול נוח וק •

תמחירים , הזמנות, פנל ייחודי לניהול מכוני העתקות •

 .והפקת דוחות ייעודיים

ניהול מערך פעילויות ופרוטוקולים ומשימות  •

 .קשורות

הזמנות , קבצים, דוחות בקרה  ומעקב אחר הודעות •

 .משימות ועוד, מכוני העתקות

 Executive (םהפקת דוחות מנהלים בשילוב גראפיי •

Summery.(  

  תקשורת ושיתוף מידע   

Expo-Net מהווה מערכת תקשורת חכמה המרכזת לכל 

על בסיס תפקידו ורמת , משתמש את המידע הרלוונטי לו

  : משלבתExpo-Netבנוסף . ההרשאה שניתנה לו

 .יומן פרויקט אינטגרטיבי לתוכנה במחשב •

פקס ו , מערכת דואר ייעודית משולבת בהודעות דואר •

SMS. 

 .עץ תיקיות דינאמי המכיל את הקבצים וגרסאותיהן •

 Xref מזהה  -מערכת מהירה ונוחה לטעינת קבצים  •

, קבצים, דואר(מערכת התראות על פעילות במערכת  •

פקס ו , ל"מבוססת דוא) הזמנות עבודה, גרסאות

SMS. 

  

   Expo-Netתכונות וכלים ייחודיים במערכת 

Expo-Net ם אינטגרטיבייםמגוון רחב של כלימ מורכבת ,

  המקלים על אופי העבודה

פקס ותוכנת , אינטגרציה מלאה לדואר אלקטרוני •

Microsoft Outlook. 

 ללא )CAD) Expo Viewתוכנת צפייה בקבצי  •

הוספת הערות , ניהול שכבות שכוללת , התקנה

RedLineניתנות לצפייה רק על ידי משתמשים  ה

 .מורשים

 .ים נלווים וקבצX-Refניהול ובקרה של קבצי  •

 .ניהול הסטוריה של גרסאות הקבצים •

ח " והפקת דוPLTרכיב מדידת שטחים בקבצי  •

 .הזמנה מדוייק למכוני העתקות
  

  ניהול יומן פעילויות ומשימות   

Expo-Netמשלבת מערכת ייחודית לתכנון פעילויות  ,

 Ms Projectאינטגרציה עם . החלטות ומשימות בפרויקט

  .  ניםלניהול ודיווח לוחות זמ

החלטות וישיבות , אשף ייחודי לניהול פרוטוקולים •

  .משולב בלוח פעילויות ומשימות, צוות

 .Ms Projectשילוב כלי לצפיה בקבצי   •

 .ניהול לוחות זמנים ומשימות מקושרות פעילות •

 .י דוחות חכמים"בקרה וניתוח משימות ופעילויות ע •

וריכוז , התראות על משימות לביצוע שטרם הושלמו •

  .ימות בדוחות ייעודייםמש
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  דרישות המערכת

   Windows 95 / 98 / Me / 2000 / 2003 / Xp / NT4:  מערכות הפעלה
  .  ומעלהInternet Explorer 5.0מסוג : דפדפן

  .ISDN / ADSL / Cablesמומלץ חיבור מהיר מסוג , רגיל: חיבור אינטרנט

  

  
  תמיכה טכנית והדרכה

 ).ICS) 08:00 – 21:00-תמיכה טכנית והדרכה ניתנות בשעות העבודה המקובלות ב

  .  ימים בשבוע7 שעות 24מרכז תמיכה טכנית למנהלי הפרוייקטים פועל 

  ..ליווי מלא של מנהלי הפרוייקטים בנושא תפעול וניהול המערכת

  .תוף המשרדים המשתתפים בפרוייקטיםבשי החברההדרכה ומצגת מתבצעים במשרדי 

  

  

  נתוני אחסון וגיבוי של המערכת
  . לפרוייקט 1.5GB: שטח האחסון של המערכת לפרוייקט בסיסי

  .הכולל את ארכיון הקבצים בפרוייקט,  גיבויDVD ניתן לקבל דיסק,  י דרישה"עפ, בתום פרוייקט

  

  

  פיתוחים ושידרוגים במערכת
Expo-Netזמן בפיתוחים חדשים המשלבים כלים ייעודיים לניהול הפרוייקט  מתעדכנת אחת לפרק 

  .עדכוני הגרסאות מתבצעים לכל הפרוייקטים החדשים והקיימים במערכת. והמשתתפים

  . היא מערכת קוד פתוח המאפשר ביצוע שינויים ופיתוחים שונים לפי צורכי הלקוח Expo-Net, בנוסף

 יופק מסמך אפיון - החברהאפליקציות לתאימות המערכת לצורכי /וליםאו יפותחו מוד/במידה ויערכו שינויים ו

  .רלוונטי
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  ת האינטרנטשיווקי לניהול פרויקטים על גבי פלטפורמ\נספח מחקרי

  

התחרות בענף מקיימת . שמירה על הרווח השולי שלך קשה להשגה, בענף הבניה והתשתיות, היום

פרוייקטים שפעלו . קו רווחיות דק בעוד רמת התכנון והביצוע של הפרוייקטים הופכים למורכבים יותר

חוסר תאום . לעיתים חוווים פגיעה בריווחיות בחודשים האחרונים, בצורה חלקה בתחילת הדרך

אי עמידה בלוחות . וסנכרון בין המתכננים אינו מאפשר עבודה תקינה על גרסאות עדכניות של תוכנית

אתה בעסק כבר מספיק שנים להבין שמספיק . זמנים ומשימות גורר עיכובים בהשלמת הפרוייקט

  !!לנטרל ריווחיות של שנה שלמה, פרוייקט אחד

  

Expo-Netלנטרל הפתעות ועלויות מיותרות, וון כליםי מג"ע,  תומכת בך ומאפשרת:  

  

1. Expo-Net ובכך ) מתכננים ויועצים( משמשת קהילה סגורה לחברי הפרוייקט

מחקרים מוכיחים כי ניהול . מקיימת הנעה לעבודה שיתופית סביב המערכת

מעלה את רמת המעורבות של המשתמשים , פרוייקטים באמצעות מערכות שיתופיות

  -עורבות נוצרת מוטיבציה שגורמת לאפקט פסיכולוגי מעניין כשישנה מ. בפרוייקט

Thinking Ahead) אפקט זה מניע בני אדם להקדיש חשיבה ). חשיבה קדימה

מדוקדקת ומדויקת יותר לפרטים ומעלה את רמת העירנות לתקלות שיכולות להופיע 

 EFFECTIVE APPLICATIONS OF E-COMMERCE TECHNOLOGIES: מקור המחקר (. בעתיד

IN CONSTRUCTION SUPPLY CHAIN: CURRENT PRACTICE AND 

FUTURE IMPROVEMENT     Patrick X.W. Zou, Dr..(  

  

2. Expo-Net תוכנת צפיה ייעודית לקבצי  משלבתCAD ,תכונה . מסמכים ועוד, תמונות

 Onlineזו פותחת בפני גורמים רבים בפרוייקט את האפשרות לצפות בקבצי תוכניות 

הטרנד הגובר לשימוש , כיום. פיס חלקים מתוכנית למדפסת האישית שלהםואף להד

 המאפשרת למספר רב של משתמשים לצפות בקבצים מסוגים אחתבתוכנת שרת 

להפחית את מספר , מאפשר להקטין את עלויות הרכישה של תוכנות יקרות, שונים

במחשב ההדפסות במכוני העתקות ולצמצם את הזמן הדרוש בהורדת קובץ לצפיה 

 . האישי

  

3. Expo-Netעלויות העבודה של .  דוחות עלויות ותשלומים למכוני העתקות משלבת

ניהול . מכוני העתקות הינו מרכיב לא מבוטל בפרוייקט הניתן להקטנה בקלות יחסית

פרוייקט ללא מערכת בקרה אינו מאפשר מעקב אחר הזמנות הנשלחות למכוני 

ניהול . זליגה  וחריגה מהמרכיב בתקציב, המקריםברוב , ולפיכך ישנה, העתקות

מטריצות מחיר , המשלבת כלי מדידה לשטחי הקבצים, Expo-Netפרוייקט במערכת 
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יצמצמו את עלות העבודה  ויאפשרו הפקת דוחות מבוקרים , ח עלויות ותשלומים"ודו

 The solution to low cost capital: מקור המחקר. (30% - 18%והקטנת עלות העתקות בכ 

programs    FMI / CMAA Seventh Annual Survey of Owners.( 
  

4. Expo-Net ניהול פרוייקט מורכב . כלי ניהול לוחות זמנים ובקרת משימות משלבת

אי ביצוע משימה גורר . ז הפרוייקט"ברובו ממקבץ משימות ייעודיות המשתלבות בלו

מחקרים מראים . ז" לחריגה בלולעיכוב ביצוען של משימות מתגלגלות וקשורות ובכך

י "ניהול הפרוייקט ע. ז פרוייקט"כי ישנה חשיבות עליונה לניהול ריכוזי של משימות ולו

בקרת פעילות של , מערכת מרכזית אחת יאפשר מעקב שוטף על משימות וביצוען

מערכות המשלבות . ז הפרוייקט"הגורמים בפרוייקט והתראות ממוקדות לחריגה מלו

הידוע בקונוטציות של הפחדה " אח הגדול" מזכירות את אפקט המעקב ובקרה

התמדה והזדמנות , אך בסביבה עיסקית בריאה ופתוחה הוא מייצר ייעילות, ויראה

 Project Management – Body of Knowladge 4th:מקור המחקר. (להכרה עצמית ומקצועית

Edition.( 

  

5. Expo-Netמידע עם תוכנת ה  משלבת כלים אינטגרטיביים לסנכרון הOutlook ועם 

בניהול ". ריכוזיות מבוזרת"ניהול פרוייקט ברשת האינטרנט יוצר . תוכנות אחרות

קיים האינדיבידואל שדורש ביזור והתנהלות , פרוייקט המצריך ריכוז של המידע

 מאפשרת סנכרון של Expo-Net –הפתרון פשוט . בסביבת העבודה המוכרת לו

, פעילויות. של המשתמש באופן שוטף ובזמינות מלאההמידע לסביבת העבודה 

סיכומי דיון ועוד מועברים למערכות הפנימיות של המשתמש ובכך , הזמנות, משימות

 The solution to low: מקור המחקר. (מאפשרים שקיפות מלאה עם הנעשה בפרוייקט

cost capital programs    FMI / CMAA Seventh Annual Survey of Owners.( 

  

 ועד היום בוצעו מספר רב של מחקרים בתחום ניהול פרוייקטים בבניה על גבי 2006משנת 

המחקרים מוכיחים ששילוב מערכות ניהול אינטרנטיות בפרוייקט . פלטפורמות אינטרנטיות

 .השגת היעדים והקטנת העלויות, מאפשרת ייעול ושיפור משמעותי בתהליכים


