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A Project Hosting rendszert olyan

és

kivitelezı

építészirodák, lebonyolító

cégek

számára fejlesztettük ki, amelyek
rendszeresen
dolgoznak
együtt
nagyobb
projekteken
társtervezıkkel ill. a tervezésben résztvevı más partnerekkel. A
Project Hosting weblapján a szolgáltatás megrendelıje egy-egy projekt
adataihoz hozzáférést adhat a tervezésben résztvevı partnereinek: a
résztvevık fel- és letölthetnek terveket és más dokumentumokat,
határidıket és elérhetıségeket adhatnak meg.

Projektek és résztvevık
A rendszerben korlátlan számú projekt ill.
partner adatai tárolhatók. Egy partnercég
munkatársai
kizárólag azon projektekhez férnek hozzá, amelyekhez résztvevıként hozzá vannak
rendelve. Egy projekt résztvevıi letölthetik a
már feltöltött dokumentumokat, hozzáférnek a
projekt adataihoz, valamint saját dokumentumokat tölthetnek fel.

Partnerek és felhasználók
A rendszerben partnerként lehet rögzíteni szakági tervezıirodákat,
alvállalkozókat
és
más
résztvevı szervezeteket. Egy partnerhez
korlátlan számú munkatárs rendelhetı, a
szolgáltatás honlapjára partnerek munkatársai
saját névvel és jelszóval léphetnek be.
A Project Hosting rendszer minden tervfeldolgozással kapcsolatos
eseményt rögzít: az adatszolgáltatások, módosítások egyszerően
visszakereshetık. Ön ellenırizheti, hogy partnerei megkapták-e a
szükséges dokumentumokat, ill. hogy valóban eleget tettek-e
adatszolgáltatási kötelezettségüknek, egyszerően visszakereshetı,
hogy egy adott idıpontban melyek voltak az aktuális tervek. A projekt
résztvevıit a rendszer e-mailben értesíti minden fontosabb
eseményrıl.

Referenciák
A Project Hosting szolgáltatás elsı változatát 2004-ben helyeztük
üzembe, azóta a több mint ötven projekt több száz résztvevıje mőködik
együtt a rendszer támogatásával, a feltöltött dokumentumok száma
meghaladja a háromezret.
Corvinus Egyetem, új campus Három
építésziroda (A&D Stúdió Kft., Konstruma
Mérnöki Iroda Kft., Wing Zrt.) és több mint
harminc
további
résztvevı
(szakági
tervezık,
technológusok,
kivitelezık)
munkáját a Project Hosting rendszer
segítségével hangolták össze az épület
tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése
során.
Premier Outlets Center 2004-ben megnyílt,
azóta folyamatosan bıvülı bevásárlóközpont. A generáltervezı Konstruma
Mérnöki Iroda Kft. és a társtervezık,
kivitelezık, beruházók, mőszaki ellenırök
valamint
a
projekt
management
a
kezdetektıl a Project Hosting rendszer
segítségével mőködnek együtt.
K3 irodaház A Lukács és Vikár
Építészstúdió Kft. új, Könyves Kálmán körúti
irodaházának tervei a Project Hosting
rendszer támogatásával készülnek.

Dokumentumok feltöltése
A
tervek,
képek,
táblázatok, szöveges
dokumentumok feltöltését egy FTP kapcsolaton
keresztül
kommunikáló
Java
kisalkalmazás
(applet) segíti, de rendelkezésre áll a szokások
HTML alapú fájlfeltöltés is. A módosult
dokumentumok úgy frissíthetık az aktuális
változatra, hogy a régebbi változatok is
elérhetık maradnak. A feltöltött, majd késıbb
törölt dokumentumok egyszerően visszaállíthatók, azok fizikailag csak a projekt végleges archiválásakor kerülnek ki a rendszerbıl.

Események és értesítık
A rendszer rögzíti és
visszakereshetıvé teszi a dokumentumok
fel- és letöltésével
kapcsolatos eseményeket. Egy projekttel
kapcsolatos
fontosabb eseményekrıl a résztvevık e-mailben
értesítést kapnak.

Kapcsolat
Kovács András
+36 30 933 3367
info@projecthost.hu
www.projecthost.hu

