IT PROJEKTŲ valdymas.

įskiepas

onepoint-PROJECTS yra pasaulinio lygio GARTNER tyrimais pripažintas kaip viena geriausių
strateginių investicijų, projektų ir svarbių uždavinių valdymo IT sprendimas integruojamas su JIRA

Akcininkams
ir CEO
✓
✓
✓
✓

Strategijos valdymas
Veikiantys procesai
Rodikliai (KPI)
IT projektų faktiniai
kaštai

✓
✓
✓
✓
✓
✓

IT projektų
vadovams
Projekto valdymas nuo A iki Z
Komandos darbo sąnaudų
apskaita
Veikiantys šablonai
1click dokumentai
IT darbų planavimas
Rizikų valdymas

Strategija

Šablonai

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Planavimas
Integracija su projektais
Rodikliai (KPI)

Procesai
✓
✓
✓

Investicijų sprendimai
Vidurinės grandies tvirtinimai
Įmonės informacijos apsauga

Finansai
✓
✓
✓

Rodikliai
✓
✓
✓

Daugiau informacijos:

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

Projekto planas
Eigos ataskaitos
Susitikimų protokolai

Valdymas
Valandiniai tarifai
Vizualizacijos

Integracijos
✓
✓
✓
✓

Dvipusė su JIRA
Import/export į XLS
MS Project
Email/MS Outlook

Agile
komandai
✓
✓
✓

Įprastinė JIRA darbo
aplinka
Komandos užduotys
Atsiskaitymas už
atliktus darbus

Resursai
✓
✓
✓

Planavimas
Valandiniai tarifai
Apkrovimo valdymas

Rizikos
✓
✓
✓

Standartizuotas
procesas
Lengva komunikuoti
Paprasta naudoti

Darbų grafikai
✓
✓
✓

GANT įrankis
Plano „užšąldymas“
Nuokrypių kontrolė

www.onepoint.lt, www.adprojectum.lt Susisiekime: +37061476100,Email info@adprojectum.lt
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Sprendimas naudojamas
visose industrijose

Programinė įranga 5 vadovaujantiems darbuotojams su 25 Jira
vartotojais (į kainą įtrauktas vienų metų programinės įrangos palaikymas )
Vartotojų mokymai lietuvių kalba (8 val.)

8442 EUR
1000 EUR

(4 valandos projektų /resursų vadovams ir 4 valandos sprendimą administruojančiam personalui)

VISO be PVM 9442 EUR
Metiniai palaikymo kaštai nuo antrų metų

1332 EUR be PVM

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

985 EUR be PVM

Papildoma 1 Jira vartotojui integruoti reikalinga licencija. Metiniai palaikymo kaštai + 21 EUR
Konsultavimas dėl sprendimo diegimo ir naudojimo (*esant poreikiui)

112 EUR be PVM
EUR EUR
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 arba www.onepoint.lt

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

