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הסביבה הפרויקטלית הינה סביבה הטומנת בחובה ידע רב המצוי אצל משתתפים שונים הפרוסים
לעיתים קרובות במקומות שונים .על מנת ליצור סביבת עבודה המאגדת את כל הידע הפרויקטלי
במקום אחד מרוכז ומאפשרת למשתתפים השונים לנצל ידע זה ,קם הצורך במערכת ממוחשבת
אשר תהיה נגישה למשתתפי הפרויקט באשר הם ותכיל את כל הידע.
חברת ז.י.ו מערכות צפון גאה להציג את מערכת ניהול הפרויקטים Data Management System
או בקיצור  .DMSבמסגרת המערכת המוצעת ,ניתן לנהל את כל הידע בפרויקט על פי נושאים
שונים ,כולל העברת מסרים והודעות בין הגורמים השונים ,שיתוף קבצים וניהול תהליך הוצעת ידע
זה לדפוס )חוברות ,תוכניות ,מפרטים וכד'( מרגע הזמנת העבודה ועד למעמד ההתחשבנות.
המערכת מושתתת על ארבעה עקרונות בסיסים:
פשטות ,יעילות ,פונקציונאליות ואבטחה.
 פשטות – המערכת ממוקדת ,ברורה וקלה לתפעול .לא עוד עשרות
לחצנים ופקדים שרק "משתמשי על" יודעים את תפקודם ,אלא פקדים
ספציפיים וברורים לביצוע מטלות בצורה הפשוטה ביותר .כל המידע
הדרוש נימצא במרחק לחיצת עכבר בודדת.
 יעילות – המערכת ממוקמת בחזית הטכנולוגיה .במערכת נעשה שימוש
בכלים המתקדמים ביותר כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר החל
ביציבות המערכת וכלה במהירות התגובה.
 פונקציונאליות – שיתוף קבצים ,העברת מסרים ,ניהול מכוני העתקות
הינם לב המערכת .הערך המוסף של  DMSבא לידי ביטוי במודול שלם
המאפשר הפקת חשבונות למכון העתקות .לא עוד חשבונות מסורבלים
ובלתי ניתנים למעקב ,אלא חשבון בהיר ,ממוחשב ואמין.
 אבטחה – הגישה לאינטרנט מתבצעת דרך היישום ולא דרך הדפדפן ,לכן,
רק מי שברשותו היישום יכול לקבל את נתוני הפרויקט .בנוסף ,אין צורך
במתן אפשרות גלישה לכל משתמש במערכת ,כך שהרשת הארגונית
נשארת מאובטחת.
פרויקטים המנוהלים בתוכנת  DMSזכאים למספר משתמשים בלתי מוגבל )חיבור
המשתתפים יעשה ע"י זיו מערכות( ולנפח אחסון בלתי מוגבל .משתמשי המערכת ייהנו
מעדכוני מערכת באופן שוטף ואוטומטי.

ז.י.ו מערכות מאחלת לך עבודה קלה ופורה במערכת והצלחה בפרויקט.
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