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voor het managen van uw bouwprojecten
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Powerproject: De kracht achter succesvolle projecten

Wanneer het aankomt op het managen van bouwprojecten heeft u software
nodig waarop u kunt vertrouwen.
Als u de verkeerde software gebruikt in een project waarop contractuele
verplichtingen rusten en het nodig is oorzaak en gevolg alsook de invloed van
voortgang op het werk te tonen, krijgt u waarschijnlijk de verkeerde antwoorden –
en dat kan u veel geld kosten!
Powerproject is ontworpen om de manier van werken van bouwplanners te
ondersteunen en is ontwikkeld met hun inbreng om te voldoen aan de eisen van
de industrie.
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Makkelijk en eenvoudig en in gebruik
Bouwspecifieke projectsjablonen worden geleverd met vooraf ingestelde rapportage
codes, kalenders, hulpmiddelen, standaard rapporten, etc. zodat u snel aan de slag kunt.
Teken snel en gemakkelijk taken met behulp van de muis.
Voer ongelimiteerd ‘ongedaan maken’ uit, zelfs na ‘opslaan’ of ‘herberekenen’
Intuïtieve ‘drag and drop’ toewijzing van hulpmiddelen, codes, etc.

“

Ik vind de manier waarop je snel door het programma beweegt erg prettig. Waar je in MS Project
samenvattingsbalken moet omvormen naar groepsactiviteiten, worden deze in Powerproject in
één venster gezet en zie je precies wat je nodig hebt.

”

Steve Allan, Project Manager voor Earthworks, Banora Point Upgrade Alliance
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Uitstekende presentatie van projectplanningen en eenvoudig afdrukken
•
•
•
•

Pas de kaders rond uw planning aan met flexibele kop- en voetteksten, inclusief uw eigen logo en referenties
Toon alleen die delen van de planning die relevant zijn door de verschillenen aspecten van de balkkaart in of uit
te schakelen, b.v. voortgang, kritieke pad, vakanties, links, etc.
Accentueer belangrijke informatie door notities toe te voegen zoals, tekst, afbeeldingen, achtergrondkleuren,
JPG en GIF-afbeeldingen
Houdt volledige controle over uw afdrukken: u bepaalt waar u de pagina-einden wilt; wat u ziet op het
scherm is wat er wordt afgedrukt; en er is geen witruimte op de afdrukken.

“

Powerproject kent een uitgebreide ‘drag and drop’ functionaliteit die het veel
makkelijker te gebruiken maakt dan Primavera of MS-Project.

”

”
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Minutieus plannen en dus grote nauwkeurigheid
•
•
•
•

•
•
•

Maak en bewerk links door typen in de spreadsheet of door tekenen in de balkkaart
Maak links door tekenen zonder het linktype te hoeven specificeren (SS, FF, etc.). Hierdoor kunt veel
sneller taken linken
Links worden duidelijk getoond tussen taken, waardoor u het belang van iedere link met een oogopslag
kunt beoordelen
Maak elk gewenst type en aantal links tussen twee taken. Het is vaak belangrijk een link niet alleen aan de
start van een taak te zetten, maar ook aan het eind, zodat wanneer een taak uitloopt, of gedeeltelijk
voortgang boekt, elke invloed getoond wordt. Software die deze mogelijkheid niet heeft (zoals Microsoft
Project) laat niet de werkelijke invloed van wijzigingen en voortgangsbewerkingen op de planning zien
Maak steeds een precieze Kritieke Pad analyse – met slechts één muisklik
Navigeer snel door de logic en bewerk snel en eenvoudig bestaande links
Vermijd problemen door gebruik van verschillende kalenders. Powerproject gebruikt altijd de juiste kalender
wanneer twee taken met verschillende kalenders aan elkaar gelinkt zijn, waarmee u de juiste resultaten krijgt
waarop u kunt vertrouwen. Powerproject gebruikt de voorloper kalender voor Start-Start links en de
Opvolger kalender voor Eind-Eind. Software die deze mogelijkheid niet heeft zal een onjuiste einddatum geven.
Het kritieke pad wordt hieronder in rood omlijnd weergegeven

Deel planningen met iedereen met een gratis Project Viewer
U hoeft niet te betalen om naar Powerproject bestanden te kijken. De gratis Project Viewer maakt
het voor iedereen mogelijk Powerproject planningen gratis te openen en af te drukken
Gebruik Project Viewer ook om Microsoft Project en Primavera bestanden te lezen

Kostenbesparende licentiering
•

Wanneer u meerdere gebruikers heeft kunt u een concurrent licentie aanschaffen. Dit betekent dat
gebruikers dezelfde licentie op het netwerk kunnen gebruiken op verschillende momenten. Een 10user concurrent licentie kan gebruikt worden door meer dan 30 personen, zodat u slechts 10
licenties hoeft te kopen in plaats van 30. Hierdoor is Powerproject erg kostenbesparend.

“

We waren aan het kijken naar een ander product dan MS Project omdat die te duur
bleken en niet voldeden aan onze manier van samenwerken, en we vonden dat de
flexibiliteit van Elecosofts benadering veel beter paste bij onze behoeften

”

Verzamel en update voortgang eenvoudig via mobiele apparaten
•
•

Leg voortgang snel en eenvoudig vast met mobiele apparaten (elk besturingssysteem)
Update voortgang op elk moment, vanaf elke locatie. Er is geen signaal nodig op
voortgangswaarden op te slaan, alleen wanneer u updates doorstuurt.
Verbeter de nauwkeurigheid doordat het niet nodig is voortgangsupdates over te nemen van
papier of e-mails.
Lees actuele gegevens van gebeurtenissen, niet alleen het percentage voltooid.
Maak foto’s en schrijf notities en leg deze vast bij de verschillende bouwstadia

•
•
•
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Plan en beheer terugkerende taken op een regel in de planning
•
•
•
•

Spaar tijd en ruimte op Gantt chart door terugkerende taken op dezelfde regel te laten overlappen.
Hiermee verdwijnt de noodzaak talloze taken op verschillende regels te maken bij het plannen van
terugkerende taken.
Informatie wordt getoond in zeer compacte vorm – gebruik één enkel blad in plaats van meerdere.
Bij huizenbouw kan elke regel staan voor 1 huis (of flat) en de taken staan voor de bouwstadia.
Deze benadering is zeer efficiënt voor de eindstadia van serie-afbouw of hoogbouw.
De inkoop stadia voor elk werk package in een planning kan gedifferentieerd worden als
gebeurtenissen op één regel en gelinkt naar de eerste bouwactiviteit. Dit brengt inkoop en
bouwfases samen en voorziet in realistische informatie van de gewenste gegevens voor het
ontwerpteam
Alle bouwstadia voor één huis kunnen ook op één aparte regel getoond worden

“

Dat Powerproject verschillende activiteiten op een regel heeft maakt het
makkelijk te zien wat er gaande is en is het eenvoudig samenvattingen af te
drukken. Op grote complexe project zou dit in Primavera veel complexer zijn en
vele pagina’s printwerk kosten.

”
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Makkelijke integratie met andere software
•
•
•

•

Open bestanden van andere software systemen (Microsoft Project, Oracle Primavera P3 & P6 en
SureTrak)
Sla Powerproject bestanden op in formaten die kunnen worden geopend in zulke systemen
Indien nodig eenvoudige uitwisseling van gegevens met mensen die werken met andere software
meegeleverde sjablonen voor het openen van bestanden van andere formaten om de gebruiker een
bekender beeld te geven van de projectgegevens
Eenvoudige integratie met verwachtingen, accounting, Enterprise resource planning (ERP)
systemen en BIM softwaretools
Sla Powerproject bestanden op in
Microsoft Project formaat

Link projectplanningen aan 3D modellen binnen één applicatie
•
•
•
•

Powerproject BIM maakt het mogelijk een 4D planningsomgeving te maken door in één applicatie
het 3D model weer te geven in de tijd, binnen een professioneel object managing systeem
Het gecombineerde IFC-bestand en de projectplanning werken vloeiend en effectief samen, zonder
het risico van menselijke fouten en versnellen zo het koppelingsproces
Sleep en plaats objecten tussen en op de 3D view en de Gantt chart
Vergelijk visueel de `geplande’ met `actuele’ planningen volledige in 3D
Bekijk dynamische planningupdates in het 3D venster
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Filteren voor het makkelijker managen van onderaannemers
•

•

Highlight het werk van verschillende onderaannemers met kleurcodes. De kleurcodes worden als
legenda op de afdrukken getoond en zorgen ervoor dat er heel snel specifieke taaklijsten voor elke
onderaannemer kunnen worden gemaakt. Onderaannemers hebben Powerproject niet nodig om
hun taaklijsten te lezen – u kunt hun het Powerproject bestand mailen en deze kunnen ze openen
met de gratis Project Viewer
Vraag de onderaannemers om de planning bij te werken in ofwel Powerproject ofwel Easyplan, het
basisniveau zusterproduct. U kunt dan automatisch hun aanpassingen invoeren in uw Powerproject
planning zonder enige herinvoer van gegevens

“

Powerproject is ook bijzonder goed in het moduleren van projecten. Het
hoofdprogramma kan worden onderverdeeld in de afzonderlijke werken, waarop
gefilterd kan worden. Dit is natuurlijk handig voor onderaannemers die niet
ieders taken hoeven te zien, maar die voorzien kunnen worden van een aparte
planning van hun eigen werken.
Ray Ferguson, GRAHAM Construction
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”

Enterprise versie voor samenwerking binnen uw hele projectportfolio
•
•
•
•

Centraal beheer van al uw projecten waardoor optimale efficiëntie bereikt wordt
Versterkt de samenwerking van het team doordat een aantal mensen tegelijkertijd toegang hebben
tot en werken met dezelfde projectplanning
Toewijzen/beheren van resources over meerdere projecten voor verhoogde productiviteit &
benutting. Beheer projectkosten, inkomsten en cashflow in heel uw projectportfolio
Verschaf uw klanten en senior management vitale managementinformatie via geautomatiseerde
rapporten en dashboard views gebaseerd op accurate, en up-to-date zijnde gegevens

“

Powerproject Enterprise is werkelijk erg krachtig in vergelijking met sommige
andere softwaresystemen, en het is heel schaalbaar zodat je het zo groot kunt
laten groeien als nodig is.

”

Brandon Taggart, Resource Planner & Programmer, FM Conway

12 Betere bescherming tegen door vertraging veroorzaakte geschillen
•

•
•
•

De voortgang in elke Voortgangsperiode wordt in een aparte kleur weergegeven. U bepaalt de
lengtes van de Voortgangsperiodes: weken, maanden etc.
Informatie over hoeveel voortgang in een specifieke Voortgangsperiode zit wordt behouden, zelfs
wanneer de taak voltooid is
Creëer een onbeperkt aantal baselines als ‘snapshots’ van het project, zodat u de
voortschrijdende planning kunt vergelijken met elke voorafgaande versie
De baselines zijn een kopie van het hele project en niet slechts de hoofdgegevens, zodat
veranderingen aan uw linklogica of werktijdkalender getoond kunnen blijven en niet verloren gaan

Forecast

Baseline

Actual progress in week 4

Powerproject verschaft ons een gedocumenteerd verhaal over hoe het project ervoor
staat en fungeert als een management tool voor het oplossen van vertragingen.
Kevin Taylor, Senior Contracts Manager, J Breheny
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Bouwspecifieke
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In gebruik bij de belangrijkste aannemers en veel kleinere bedrijven

trainingen en expert support

Trainingen zijn specifiek ontwikkeld voor de bouwsector, met praktijkvoorbeelden voor
hoofdaannemers, onderaannemers, woningbouwers, technische consultants etc.
Een breed scala aan cursussen zijn beschikbaar om te voldoen aan de niveaus van alle gebruikers,
vanaf beginners tot geavanceerde gebruikers
Kies of u open inschrijfcursussen wenst of afgesproken bedrijfscursussen
Helpdesk support is toegesneden op de behoefte van bouwklanten, met een toegewijd team dat
Asta Powerproject support geeft via de telefoon, email of het web
Indien gewenst zijn er ook expert consultants beschikbaar voor specialistische ondersteuning

Wereldwijd meer dan 100,000 gebruikers in de bouwsector
Is gebruikt voor het opleveren van s ’werelds meest complexe bouwprojecten zoals Europa’s
hoogste gebouw, De London Shard; Jumeirah Park, Dubai; De Reichstag, Berlin; Petronas Towers,
Maleisië; en Durban International Airport en voor woningbouwprojecten in alle groottes

