Organizácie hľadajúce
podnikové riešenie riadenia
akýchkoľvek projektov
infraštruktúry vyhľadávajú

Ponuka prostredníctvom
Internetu
Vaša organizácia si môže zvoliť, zahrnutie služby
Bid
Expressu ako časti implementácie vášho Appia softveru.
Služba Bid Express
je obojsmernou online službou k
ponukám – publikujúc informácie spojené s ponukou od vašej
organizácie
(obstarávateľa) uchádzačom a umožňujúca
bezpečné, chránené predkladanie ponúk online s digitalným
podpisom uchádzačov obstarávateľovi.

Viac ako 5000 obstarávateľov používa službu Bid Express
pre projekty organizácií v USA a Kanade. Využívanie služieb
Bid Expressu šetrí čas potrebný na prípravu ponúk na
papieri, čas na cestovanie a výdavky spojené s účasťou na
otváraní
ponúk.
Jednoduché
obrazovky
umožňujú
uchádzačom oskenovať všetky predložené ponuky a k
dispozícii je aj funkcia vyhľadávajúca kľúčové informácie o
súčasných
projektoch
alebo
historické
údaje
z
predchádzajúcich ponúk. Pre organizácie akceptujúce ponuky
prostredníctvom Internetu je process, ktorý vedie k výsledku
rýchly. Organizácie využívajúce Bid Express zistili, že ich
obstarávanie sa jednoduchšie plánuje i vykonáva a môžu
často profitovať z väčšej účasti uchádzačov na ponukách.

“Čo vravia užívatelia...

“Tabuľky ponuky v Appii a intuícia, grafická analýza ponuky,
umožnia rýchle rozhodovanie počas hodnotenia. Navyše,
schopnosť dynamicky využívať historické údaje, keď bola
ponuka obdržaná, zabezpečuje, že proces vyhodnotenia
zostane aktuálny.”

“Realizácia šla veľmi dobre. Bolo možné ľahko si osvojiť
a používať Appiu, a boli sme schopní využívať produkt
hneď po zaškolení.”

Chyby sú prakticky vylúčené, ponuky sa ľahko zasielajú a
možno ich hneď čítať. Údaje z ponuky sa ľahko analyzujú a
umožňujú robiť presnejšie odhady nákladov budúcich
projektov.
Služba Bid Express tiež umožňuje elektronicky overenie
bankových záruk, ponúka analýzu tabuliek ponuky a
zabezpečuje online prístup k plánovacím údajom. Malá
obchodná sieť, virtuálna skupina v rámci služieb Bid
Express, umožňuje hlavným zhotoviteľom, podzhotoviteľom
a predajcom elektronickú výmenu požiadaviek týkajúcich sa
prichádzajúcich ponúk. Sieť pomáha najmä v spolupráci
hlavných zhotoviteľov a organizácií znevýhodnených
podzhotoviteľov spoločne splniť špecifické požiadavky
obstarávateľa.
Služba Bid Express bola zriadená v roku 1997 a rástla,
keďže službu internetových ponúk si zvolila viac ako polovica
ministerstiev dopravy v štátoch USA a niektoré ďaľšie jej
zavedenie pripravujú. Služba
Bid
Express
získala
®
bezpečnostné osvedčenie VeriSign , prínos pre uchádzačov
i obstarávateľov, keďže zaručuje bezpečnosť informácií v ich
ponukách.

“[Platené odhadované údaje] sú vypočítané automaticky
využívajúc Excel a kopirujúc a aktualizujúc z mesiaca na
mesiac.”
“Poskytli sme Info Techu vzorku [Prekročenie/Podhodnotenie]
správy a v priebehu týždňov nám boli schopní pripraviť správu
I Bol to pre nás veľký plus.”

Úplné riešenie riadenia
výstavby

®

softvér Appia . Riadi
oceňovanie nákladov,
obstarávanie/analýzu
ponúk a výstavbu, všetko v
intuitívnom prostredí.
Nástroje pre vonkajších
partnerov umožňujú
spoluprácu a Appia softvér
môže ľahko pracovať s
inými systémami.

Prínosy
• Automatizuje kľúčové funkcie cez
web

• Zabezpečuje elektronickú
výmenu dát a správ s
konzultantami, ktorí robia
návrh & odhady nákladov
®

“Môžem zhotoviť akúkoľvek správu o stave pre
ktorýkoľvek z projektov Appia bez toho, aby som volal
niekomu a žiadal o správu.”
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• Spolupracuje s Bid Express ,
vedúcou službou na trhu
obstarávania cez Internet

• Umožňuje
zhotoviteľom
predložiť
bezpečnú,
chránenú,
a
digitalne
podpísanú
ponuku
cez
Internet pre zníženie chýb a
bezpapierovú ponuku
• Zlepšuje
spoluprácu, dôveru a
efektívnosť medzi partnermi v
programe riadenia výstavby

Máte oddelenia pre odhadovanie nákladov, obstarávanie,
zmluvné vzťahy a riadenie výstavby pracujúce nezávisle od
seba; možno dokonca investície v separátnych systémoch?
Pokračujú vaše projekty pomaly a vyžadujú obnovu dát?
Požadujú vaši dodavatelia predkladanie ponúk prostredníctvom
Internetu?

Organizácie, ako vaša, čelia týmto záležitostiam, navyše
majú ťažkosti s riadením projektov v realizačnej fáze a
nedostatok nástrojov na analýzu dát z histórie ponúk.
Bez efektívnej spolupráce, mnoho organizácií končí
nezískajúc viac z obmedzených prostriedkov na
výstavbu. Hoci oddelenia vo vašej organizácii môzu mať
softvér alebo manuálne systémy pracujúce pre každé z
nich individuálne, väčšia efektívnosť je dosiahnuteľná
®
softvérom Appia .
Softvér Appia je webovou aplikáciou riadenia vášho kompletného
programu výstavby. Udržuje všetky vaše oddelenia zaangažované
pretože je spoľahlivý, intuitívný a ľahko sa aplikuje. Softvér Appia
riadi oceňovanie, predkladanie ponúk (s chráneným obstarávaním cez
Internet), a fázou výstavby projektu. Ak zavediete možnosť ponúk
®
prostredníctvom Internetu službou Bid Express , získate prístup k
riadeniu vedúcou službou na trhu obstarávania cez Internet, ktorá
redukuje

chyby a omyly v obstarávaní a urobí process
skutočne bezpapierový pre oboch, vašu
organizáciu i vašich zhotoviteľov.
Softvér Appia vám dovolí dostať viac z vášho kapitálového
rozpočtu maximalizáciou návratnosti vašej investície.

• Zabezpečuje aktualizáciu stavu

Greg Day, Project Controls Engineer
Consultant for Jacksonville Transportation Authority

Vanessa Wallace, Construction Assistant
Pate Transportation Partners, Inc.

cez riadiaci panel
• Štandardizuje údaje a správy

• Ľahko sa inštaluje a používa
• Použiteľný pre všetky projekty čo do
veľkosti/typov

O Info Tech, Inc.
Info Tech zabezpečuje zákaznicky-orientované, vysokotechnické konzultácie, vývoj softvéru, integráciu systémov a
komunikačné služby v sieti pre dopravné organizácie,
konzultačných inžinierov a zhotoviteľov. Viac ako 30 rokov,
Info Tech zabezpečuje riešenia pre riadenie dopravných
stavieb. V súčasnosti viac ako 10,000 odborníkov v cestnom
staviteľstve používa softvér vyvinutý firmou Info Tech.

Dáva vám schopnosť jednoduchého a efektívneho spravodajstva a
získať presný obraz o všetkých aktivítách na prvý pohľad. Rýchly
pohľad na riadiaci panel vám dá jasnú predstavu o projektoch vo
výstavbe a súčasný stav každého z nich. Je to váš zdroj informácií
pre okamžité porady a aktualizáciu stavu.

(cesty, mosty, letiska, siete,
trasovanie, atď ,)

Info Tech zamestnáva viac ako 200 odborníkov a udržuje
prevádzky naprieč USA. Spoločnosť je zhotoviteľom softwéru
pre Americkú spoločnosť cestných a dopravných odborníkov
®
(AASHTO) Trns•port . Používa ho 40 z 50 ministerstiev
dopravy v USA plus dve daľšie krajiny. Trns•port je úplným
riešením riadenia výstavby.

• Konfigurovateľný pre
splnenie vašich požiadaviek
• Sprevádzaný zákazníckou
podporou svetovej triedy
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Ak hľadáte lepšiu komunikáciu a spoluprácu vo vašej organizácii,
softvér Appia vám môže pomôcť to dosiahnuť. Najnovšia web
technológia navrhnutá špecificky pre program riadenia výstavby je k
dispozícii pre vás už dnes s Appia softvérom.

Krok 1: Vytvorenie projektu

Krok 2: Ocenenie projektu

Používajúc štandardný web
prehliadač, projekty sú
zavedené do softvéru Appia,
kde sú definované základné
informácie o projekte ako
meno, miesto a ich opis.

Krok 3: Oznámenie a začatie súťaže

Podrobný odhad nákladov je vytvorený uvedením položiek ponuky
a ich množstva. Vstavaná položka analýzou histórie ponúk
zabezpečí ceny, ktoré môžete použiť pri inžinierskom odhade. Po
ocenení, môžeme pridať časové ohraničenie projektu a spôsob
financovania.

Projektanti môžu použiť softvér Appia Estimator™, nezávislý
interaktívný systém oceňovania, aby vytvorili odhady, ktoré sú
nahrané do softvéru Appia cez XML.

Krok 4a: Ponuky zhotoviteľov
Záujemci sú vybavení Appia
Expedite™ prihláškou ponuky zdarma a
používajú ju na spracovanie ich ponúk.
Softvér Expedite spolupracuje s
najpopulárnejším softvérom odhadov
nákladov, takže záujemcovia môžu
preniesť svoje odhady priamo do
softvéru Expedite a predložiť ich ponuky
späť obstarávateľovi na diskette, CD
a/alebo na papieri.

Krok 6: Udelenie zákazky
Obstarávateľ teraz prezerá a
analyzuje ponuky využívajúc
analytické nástroje zahrnuté v
softvére Appia. Obstarávateľ potom
vyhodnotí projekt a udelí ho
najlepšiemu uchádzačovi. Hneď ako
je podpísaný súhlas na začatie,
projekt sa môže realizovať.

Krok 4b: Možnosť ponuky cez Internet
Ak zaviedla organizácia službu Bid Express, uchádzači
môžu predkladať ponuky cez Internet a elektronicky
overiť svoje záruky k ponuke. Uchádzači majú tiež
prístup k tabuľkam ponuky analyzujúcim údaje cez
službu Bid Express pre prípravu presnejších ponúk.

Krok 7: Správa
projektu
Projekt je teraz vo fáze “vo
výstavbe”. Softvér Appia
vykonáva funkcie plného riadenia
výstavby, vrátane denných správ
dozora, riadenia požiadaviek
zmien a začatia platieb
zhotoviteľovi.

Keď je projekt pripravený na oznámenie o
obstarávaní, je vytvorená elektronická zložka, ktorá
umožní prenesenie projektu záujemcom hocijakým
želateľným spôsobom (cez Internet, na diskette, na
CD, alebo v papierovom formáte). Spoločnosti, ktoré
®
používajú služby Bid Express môžu uviesť projekty
na webovej strane spoločnosti Bid Express. Môžu
tiež uviesť plán určený pre záujemcov o nahratie.

Krok 5: Obdržanie ponúk
Ponuky obdržané elektronicky cez Internet
zo služby Bid Express sú nahrané
organizáciou priamo do softvéru Appia.
Každá ponuka zaslaná v papierovej forme je
vložená manuálne. Ponuky sú automaticky
kontrolované, aby sa odhalili možné omyly
alebo chýbajúce časti a tým sú pripravené
na hodnotiace analýzy.

Krok 8: Ukončenie projektu
Keď je projekt dokončený,
je archivovaný a ponechaný
v softvére Appia, pričom
zostáva neustále k
dispozícii pre akékoľvek
prehliadanie v budúcnosti
alebo požiadavky auditu.
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