3DEXPERIENCE ONCLOUD

PROJECT MANAGEMENT
LEADER
Fácil, rápido e adaptável

A FORMA MAIS RÁPIDA PARA
POTENCIAR OS RECURSOS DO
3DEXPERIENCE ONCLOUD NA
SUA EMPRESA

O Project Management Leader é o gestor dos seus projetos no
3DEXPERIENCE na Cloud. Esta é uma solução que se adapta às
suas necessidades e como se trada de uma subscrição do
3DEXPERIENCE na Cloud, permite-lhe dimensionar o sistema
de acordo com as suas necessidades em qualquer momento.
Através do Services Quick Start terá acesso de uma forma fácil e
rápida a formação e suporte de acordo com as necessidades da
sua empresa.

AS FUNCIONALIDADES INCLUIDAS NO PROJECT MANAGEMENT LEADER SÃO:
INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROJETOS

METODOLOGIA STAGE-GATE
Fases do projeto

CRIAÇÃO DE PROJETOS

Reuniões/Entregáveis/Check-Lists

Tipos de projeto
Alocação de recursos

METODOLOGIA DE USO DE ENTREGÁVEIS

BOOKMARKS

EXECUÇÃO DE TAREFAS PARALELAS

ATRIBUIÇÃO DE TAREFAS

ALTERAÇÃO DE PLANEAMENTO

Peso das tarefas
Validação das tarefas

CREACIÓN DE 3DDASHBOARD
Projetos em curso

METODOLOGIA DO USO DE WORKFLOWS
ASSOCIADOS A UMA TAREFA
ANÁLISE DE RISCOS

Gantt
Kanban
Filtros

INCIDÊNCIAS

SMART START

DESIGN
MANAGEMENT

PROJECT
MANAGEMENT
LEADER

83 €/MÊS

36 €/MÊS

54 €/MÊS

*Subscrição minima para 5 utilizadores

* Em função do software CAD a integrar

A plataforma 3DEXPERIENCE® é a base das aplicações da Dassault Systèmes que fornecem um
conjunto diversiﬁcado de soluções para 11 setores da indústria.
A Dassault Systèmes é a empresa 3D EXPERIENCE®, fornece universos virtuais que possibilitam a criação de inovações sustentáveis a
empresas e indivíduos. As suas soluções líderes mundiais transformam a maneira como os produtos são projetados, produzidos e sustentados.
As soluções colaborativas da Dassault Systèmes promovem a inovação social e ampliam as possibilidades de o mundo virtual melhorar o mundo real.
O grupo adiciona valor acrescentado a mais de 210.000 clientes de todos os tamanhos em todas as indústrias, em mais de 140 países. Para obter
mais informações, visite www.3ds.com.
.
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Relatórios

Carga de trabalho dos recursos

