STRATEGIJOS, PROJEKTŲ ir PORTFELIO valdymas
onepoint-PROJECTS yra pasaulinio lygio GARTNER tyrimais pripažintas IT sprendimas,
su vienu geriausių strateginių investicijų, projektų ir uždavinių valdymo funkcijų
rinkiniu bei lygių neturinčia JIRA integracija

✓
✓
✓
✓

Strategijos valdymas
Veikiantys procesai
Rodikliai (KPI)
Sprendimų delegavimas

Resursų ir darbų
vadovams

Projektų
vadovams

Direktoriams
ir vadovams
✓
✓
✓
✓

Projekto valdymas
nuo A iki Z
Veikiantys šablonai
1click dokumentai
Atsakomybės
paskirstymas

✓
✓
✓
✓

Darbų planavimas
Rizikų valdymas
Sprendimų aplinka
1click ataskaitos ir
laiko taupymas

Jūs gaunate šias funkcijas
Strategija
✓
✓
✓

Planavimas
Integracija su projektais
Rodikliai (KPI)

Procesai
✓
✓
✓

Investicijų sprendimai
Vidurinės grandies tvirtinimai
Įmonės informacijos apsauga

Portfelio rodikliai
✓
✓
✓

Daugiau informacijos:

Investicijų įgyvendinimo
automatinės ataskaitos
Patogus „helicopter view“
Indikacijos sprendimų poreikiui

Resursai

Šablonai
✓
✓
✓

Projekto planas
Eigos ataskaitos
Susitikimų protokolai

✓
✓
✓

Finansai
✓
✓
✓

Rizikos
✓

Valdymas
Valandiniai tarifai
Vizualizacijos

✓
✓

Import/Export į XLS
Email/MS Outlook
Dvipusė su

Standartizuotas
procesas
Lengva komunikuoti
Paprasta naudoti

Darbų grafikai

Integracijos
✓
✓
✓

Planavimas
Valandiniai tarifai
Apkrovimo valdymas

✓
✓
✓

GANT įrankis
Plano „užšąldymas“
Nuokrypių kontrolė

(esant poreikiui)

www.onepoint.lt, www.adprojectum.lt Susisiekime: +37061476100,Email info@adprojectum.lt

STRATEGIJOS, PROJEKTŲ ir PORTFELIO valdymas
onepoint-PROJECTS yra pasaulinio lygio GARTNER tyrimais pripažintas IT sprendimas, su
vienu geriausių strateginių investicijų, projektų ir uždavinių valdymo funkcijų rinkiniu
bei lygių neturinčia JIRA integracija

Sprendimas naudojamas visose industrijose
Gamyba. Statyba.Energetika

o
o
o
o
o
o
o

Bosch Security Systems S.A.U.
J. Schmalz GmbH
Worthington Cylinder
PERI Ltd
KBA Koenig & Bauer
Evva Sicherheitstechnologie GmbH
Worthington Cylinders

IT. Draudimas. Finansai

o
o
o

Intact Consult GmbH
Know-Center
SKIDATA AG

o
o
o

Komunikacija. Žiniasklaida

Prekyba

Logistika. Aviacija
cargo partner GmbHx
Alegiant Air
The FIEGE Group

o
o

Elkjøp Nordic AS
Heinrich Heine GmbH

o
o
o
o

Viešasis sektorius

o
o

EidosMEdia GmbH
team Communication Technology
Avantum
RegioCast

00

J. Kepler Universität Linz
Stichting Reinaerde

5841 EUR

Programinė įranga 5 vadovaujantiems darbuotojams
(į kainą įtrauktas vienų metų programinės įrangos palaikymas )

1000 EUR

Vartotojų mokymai lietuvių kalba ( 8 val.)
(4 valandos projektų /resursų vadovams ir 4 valandos sprendimą administruojančiam personalui)

VISO be PVM 6841 EUR
Metiniai palaikymo kaštai nuo antrų metų

891 EUR be PVM

Papildoma 1 vadovaujančio darbuotojo licencija. Metiniai palaikymo kaštai +178 EUR

990 EUR be PVM

Konsultavimas dėl sprendimo diegimo ir naudojimo (esant poreikiui)

60 EUR/val. be PVM

IT sprendimo išvertimas į lietuvių kalbą (esant poreikiui)

1000 EUR be PVM

Pasiūlymo kainos galioja iki 2018.01.10

Registruokites susitikimui dėl
demonstracijos +37061476100

Daugiau informacijos:

Papildoma informacija:
✓

Sprendimas įdiegiamas įmonės
naudojamoje serverinėje aplinkoje
įmonės IT administratorių.

✓

Esant poreikiui, gali būti naudojamas
SaaS „cloudinis„ sprendimas

www.onepoint.lt, www.adprojectum.lt Susisiekime: +37061476100,Email info@adprojectum.lt

