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Site Progress
- möjliggör uppföljning av aktiviteter i tidsplanen direkt i mobilen
Site Progress för Powerproject är en nedladdningsbar
app som gör det möjligt för mobila användare att göra
uppföljning av arbetsuppgifter och enstaka händelser
direkt från arbetsplatsen mot en Powerprojecttidplan. Uppföljningar kan göras och skickas till din
mobila enhet som t ex mobiltelefon, surfplatta eller via
webben.

•

Ha kontroll på vem som uppdaterar vad i projektet.

•

Förbättra informationens riktighet genom att
den förs in i tidplanen automatiskt direkt från
uppföljningen som är gjord på arbetsplatsen.

•

Uppdatera projektens framåtskridande när som
helst oavsett var du befinner dig – utan att öppna
Powerproject.

•

Med Site Progress kan du göra uppföljningar och
skicka rapporter från vilken plats som helst, när som
helst.

Löpande kunna göra uppföljningar i projektet
utan att behöva ha kontakt med internet. Kontakt
behövs endast då du ska hämta och skicka
information.

•

Alltid ha tillgång till aktuell information som faktiska
start/slutdatum, procent slutfört och återstående
tid.

Med Site Progress har du möjlighet att:

•

Lägga till anteckningar och bilder för de olika
uppgifterna i projektet.

Sammanställning av data från flera projekt på flera
olika platser kan vara ett administrativt problem som
kan leda till sen upptäckt av förseningar och bromsa
produktiviteten.

•

Rapportera ett projekts framåtskridande löpande
och enkelt med hjälp av en smartphone eller via
webben.
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1. Ladda upp
projektdata
till molnet

2. Registrera
framdrift

Användare i Site Progress Manager laddar upp projektdata till molnet.

Site Progress
Process

Användare på
arbetsplatsen
registrerar framdrift
i Site Progress
appen.

Användare i Site
Progress
Manager hämtar
projektdata från
molnet. Omplanering görs i
Powerproject.

4. Importera och
omplanera

Efter registrering
gjorts skickas
projektdata
tillbaka till molnet.

3. Skicka tillbaka
projektdata till molnet

Ladda upp projektdata till molnet

Importera

Ansvarig för planeringen laddar upp projektdata från
Powerproject till molnet. Detta kan göras projekt för
projekt eller för flera projekt samtidigt. Informationen
laddas normalt upp vid avstämningsperiodens start.
Endast relevant information i närtid till de delar i
projektet som är aktuella laddas upp i molnet.

När information väl har laddats upp till molnet är
den tillgänglig att hämta för den som är ansvarig för
planeringen.

Registrera framdrift
När en användare öppnar appen får de en lista över
de delar i projektet där de är tillsatta. I appen kan
uppföljning göras (faktiska datum, procent slutfört/
återstående tid) som äger rum under perioden.
Anteckningar och bilder kan bifogas som ett
komplement till informationen. Site Progress kan
användas på arbetsplatsen även om man saknar
kontakt med internet.

När projektdatat hämtas integreras det automatiskt
till tidplanen i Powerprojekt. Importen sker vanligtvis i
slutet av avstämningsperioden.

Omplanera
När projektinformationen importerats kan man
se effekten av uppdateringarna i tidsplanen. Nu
kan processen ta sin början igen med eventuell
omplanering och med att man återigen laddar upp
aktuell information till molnet för ny avstämning.

Skicka tillbaka projektdata till molnet
När en användare har avslutat sin uppföljning,
vanligtvis i slutet av avstämningsperioden, skickas
informationen från appen. Projektdatat klassas då
som ”skickad” och blir automatiskt uppladdad till
molnet när internetuppkoppling etablerats.
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Mer information
Har du frågor, vill få mer information eller offert vänligen
kontakta oss på telefon 010-130 87 00 eller via email
info@elecosoft.se
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