Moduł Zarządzania Projektami Priority zapewnia możliwości przewyższające dedykowane
systemy zarządzania projektami. Planowanie projektów wspiera współzależności zadaniowe
w ramach projektów lub pomiędzy nimi, a związane z działalnością raportowanie kosztów
i pracy oraz wbudowane narzędzia BPM sprawiają, że utrzymanie postępu projektu, zarówno
w zakresie produktów, jak i nakładów, stanowi integralną część codziennej rutyny firmy. Dzięki
zaawansowanemu oprogramowaniu do zarządzania projektami, współpraca zespołowa jest
łatwiejsza niż kiedykolwiek. Poprzez powiązanie każdego zadania z odpowiednim projektem,
podmiotami powiązanymi oraz pocztą elektroniczną powoduje, że członkowie Twojego
zespołu są zawsze w obiegu i posiadają zawsze aktualne informacje.
Definiowanie komponentów planowania projektu na wielu poziomach aktywności (WBS),
w tym wbudowany interfejs MS-Project do importowania komponentów planowania i kontroli
realizacji; szerokie powiązanie dokumentów systemowych i poszczególnych pozycji linii
produkcyjnej z projektem, aktywnością projektu i kontem projektu; definiowanie parametrów
i atrybutów projektu, zawartości projektu, planowanych płatności, produktów końcowych
i alokacji zasobów; formularze do raportowania analizy projektu, godzin, budżetów, zakupów,
zleceń i zadań (w tym kalendarze spotkań) – teraz to wszystko jest na wyciągnięcie ręki dzięki
Priority.
Główne funkcjonalności Project Management to:
- Zarządzanie zasobami - integracja z MS Project (symulacja obciążenia zasobów, widoki
obciążenia zasobów), zarządzanie zasobami zewnętrznymi, takimi jak podwykonawcy;
kalendarz zasobów
Zarządzanie dokumentami SOW, a w tym Zarządzanie Zakresem Pracy (SOW) i dokumentami:
Priority oferuje wbudowane narzędzia do synchronizacji dokumentów używanych do
organizowania wymagań roboczych z odpowiednimi działaniami projektowymi i produktami.
- Zarządzanie i zatwierdzanie zmian w projektach
- BOM związany z projektem - tworzenie listy materiałów związanych z projektem i obsługa
zamówień
- Tworzenie wykresów Gantta - Definiowanie zaawansowanych współzależności; Planowanie
działań przy użyciu metody ścieżki krytycznej; Tworzenie wykresów Gantta pokazujących linię
bazową w stosunku do rzeczywistych dat projektu;
- Kosztorysowanie, budżetowanie i fakturowanie projektów oraz budżetowanie z wyceną
stanowisk pracy
- Raportowanie czasu, materiałów i powiązanych z nimi wydatków bezpośrednio związanych
z daną działalnością i projektem, generowanie automatycznych powiadomień o zdarzeniach
związanych z projektem/działalnością, w tym zatwierdzanie wydatków i harmonogramów
- Zarządzanie fakturowaniem projektów, w tym obsługa faktur pro forma i rozpoznawanie
przychodów

