EUPROMIS
European
Project Management
Information System
• Intelligens projektmenedzsment
• Biztonságos dokumentum kezelés
• Személyre szabott tanácsadás
• Általános üzleti folyamat támogatás

Neumann Projekt és Szervezési Kft.
1188 Budapest, Damjanich u. 15.
E-mail: ugyfelszolgalat@eupromis.hu

Projektmonitoring
• Teljes körû projektmenedzsment: projektek levezénylése a
tervezési fázistól a projekt lezárásáig
• Pprojektek megtervezése (ütemterv és felelôsök megha-		
tározásával)
• Gantt diagram és egyéb kimutatások készítése, a tervezett és
ténylegesen megvalósult adatok összevetésével
• Az egyes projekt feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok
kezelése
• A projekt hierarchiában projekt szakaszok létrehozása korlátlan
mélységben, egyedi tulajdonságok megadásával
• Projekt elôrehaladási jelentések elkészítésének támogatása
• A kialakított projekt hierarchia másolhatóságának
biztosítása
• Felelôsök feladatokhoz való rendelése

Mi az Eupromis?

Tanácsadás
• Általános dokumentum sablonok
• Szervezeti és mûködési szabályzatok
• Mintaprojektek biztosítása
• Használati ajánlások és felkészítés
• Komplett projektmenedzsment szolgáltatás

Az EUPROMIS – European Project Management Information System – egy integrált
szoftverrendszer, mely átfogóan – a tervezéstôl a megvalósításig – kezeli, segíti
a projektek szervezését, megvalósítását, nyomon követését és dokumentálását.

A rendszer
• A projektszervezet számára hatékony és strukturált rálátást, betekintést ad.

Státusz követés

Verzió követés
Dokumentum-menedzsment

Ütemezés

Könnyített keresés

Projektmonitoring
Felelősségi mátrix

Minden egy helyen
Iktatás

Gantt és egyéb kimutatások

Biztonsági mentés

• Hatékonyan támogatja és összehangolja az üzleti folyamatokat.

Jogosultsági szintek
Folyamatos fejlesztés

• Egyértelûmûen szemlélteti a feladatok készültségi szintjét, státuszát, felelôseit.
• Igény szerint testre szabható, dinamikusan változtatható projektstruktúrát biztosít.

Csoportmunka támogatás
Értékesítések

Oktatás

• Állandó ügyfélszolgálati támogatással, folyamatos fejlesztéssel bír.

Projektmenedzsment
Ügyféltámogatás

Ügyfélszolgálat

Dokumentum-menedzsment és iktatási rendszer

Csoportmunka támogatás

• Dokumentumok rendszerezése funkcionális és feladatokhoz
rendelt struktúrában
• Dokumentumok életciklusának és státuszának nyomonkövetése
• A projektekhez vagy az általános vállalati mûködéshez
kapcsolódó dokumentumok iktatása
• könnyített keresés az egyes leíró adatok alapján (dátumok,
szerzôk, leírások…)
• Rendelkezésre álló korábbi dokumentum verziók
• Teljes körû dokumentumkezelési eszköztár
• Jogosultságok által szabályozott hozzáférés

• Egyetlen, közösen használt adatbázis
• Többszintû, projekt szerepkör szerinti jogosultság kezelés
• Az egyes részfeladatokhoz és kapcsolódó dokumentációk
hoz való egyedi jogosultsági szabályozás
• Feladatokhoz és dokumentumokhoz kapcsolható értesítés
küldési lehetôség a projektszervezeten belül

Adatbiztonság

Ügyféltámogatás

• Vezetôi szinten definiált és beállítható hozzáférhetôség
• Fájlok tényleges törlése nem lehetséges
• Minden változtatás dokumentált és visszakereshetô, vissza
állítható.

• Személyre szabott oktatás a rendszer használatához
• Informatikai és alkalmazástechnikai segítségnyújtás telefonon,
email-en keresztül
• Folyamatos minôségbiztosítás, és fejlesztés

Cégünk információ biztonsági irányítási rendszere és minôség
irányítási rendszere „Pályázatok írása és Projektek vezetése”
vonatkozásában ISO 9001 és 27001 minôsítéssel rendelkezik.

Tanácsadás
Folyamatszervezés

