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Správa projektové dokumentace při řízení projektů v systému IS ALeX
K úspěšné realizaci staveb významně přispěje
bezchybná organizace
projektové dokumentace.
Rychlý přístup k aktuální
dokumentaci průběžně
aktualizované projektanty
prostřednictvím on-line dostupného úložiště účinně
podporuje rychlý postup
výstavby. Samozřejmostí
musí být spolehlivé zabezpečení a soustava přístupových práv. Zcela se tak
eliminuje nebezpečí chyb
vznikajících při živelném
předávání dokumentace
prostřednictvím emailů,
CD a FTP serverů.
Společnost EXCON, a.s. spolupracuje na mnoha velkých stavbách, a to
v rolích projektanta, subdodavatele
i generálního projektanta či dodavatele.
Se znalostí prostředí vyvinula pro účely
správy dokumentace velkých projektů
vlastní informační systém IS ALeX. Mezi
jeho základní vlastnosti patří zejména:
■ správa dokumentů a jejich verzí
■ on-line přístup přes webové rozhraní
pomocí prohlížeče, bez nutnosti instalovat další software
■ řízení přístupových práv
■ hromadné akce - vložení/stažení více
dokumentů najednou, hromadné
úpravy informací
■ logování historie práce všech uživatelů včetně historie stažení souborů
■ možnost generování seznamů dokumentace s otisky souborů pro účely
předávacích protokolů

▲ Při výstavbě Trojského mostu sdílí v IS ALeX projektovou dokumentaci 20 spolupracujících týmů.

Zajímavou vlastností IS ALeX je také
možnost prokázat, že dokument byl
v systému v dané podobě přítomen
v konkrétním čase v minulosti. Systém
tak usnadňuje průběh případného reklamačního řízení a zjišťování odpovědnosti.
Univerzální systém
IS ALeX slouží ve společnosti EXCON,
a.s. nejen pro správu projektové dokumentace, ale je nasazen jako komplexní
informační systém pro spisovou službu,
řízení obchodních procesů, správu ISO
dokumentace, nebo pro komunikaci
s datovými schránkami. Oproti jiným
systémům pro správu dokumentů je výhodou IS ALeX vstřícná licenční politika
a možnost rychle zpřístupnit externímu
subjektu konkrétní agendu bez bezpečnostních rizik.

Ing. Robert Brož, Ph.D.
Specialista pro mosty a hloubené tunely, Metrostav, a.s., divize 5:

Systém IS ALeX zabezpečil přehlednou
správu a rychlou distribuci projektové
dokumentace mnoha rozsáhlých staveb. Mezi významné referenční projekty
patří například:
■ Pozinkovací linka U.S. Steel Košice
■ Elektrárna Ledvice – zauhlování a odsíření
■ Protihluková stěna Hradec Králové
■ Hangár Mošnov
■ Trojský most
Vzhledem k pozitivním ohlasům partnerů zahrnula společnost EXCON, a.s.
systém IS ALeX mezi nabízené produkty. Nízká cena systému v porovnání
s obdobnými produkty je dána skutečností, že cena za vývoj se již amortizovala
úspěšným nasazením v mnoha našich
projektech. Návratnost investovaných
prostředků je tedy prakticky okamžitá.
Více informací o systému ALeX získáte
na www.isalex.cz.

”Systém IS ALeX spolehlivě funguje. Při výstavbě Trojského
mostu zajišťuje efektivní a bezpečné sdílení aktuální dokumentace mezi projektanty a pracovními týmy.“
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