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Cadac Organice DCS
Live Experience
Interactieve workshop

Korte kennismaking

Interactieve ervaring

Bij u op locatie

Ervaren specialisten

Ontdek de voordelen van onze oplossing voor uw
organisatie in slechts een halve dag.

Onze ervaren consultants komen naar uw bedrijf.

We gaan hands-on aan de slag met de volledige
levenscyclus van uw documenten.

Dankzij jarenlange ervaring in de engineeringwereld
kennen wij de best practices, ook voor uw branche.

Beheer en deel uw documenten. Werk optimaal samen.

Voor wie is deze workshop bedoeld

We weten allemaal dat er afhankelijk van de omvang van een project,
tijdens het review- en goedkeuringsproces grote hoeveelheden documenten en
versies worden gegenereerd. Het tracken van al deze documenten en versies
kan een ware nachtmerrie zijn, vooral als er op cruciale momenten fouten
worden gemaakt die schadelijk zijn voor het succes van uw project. Als er
een goedkeuring wordt gemist, betekent dit dat er niet wordt voldaan aan
contracteisen, en belangrijker nog, dat kostbare deadlines in gevaar komen.

Wat komt u te weten

Een van de grootste uitdagingen van engineering document management is
het vinden van de juiste softwaretools. Tools die niet alleen samenwerking
mogelijk maken, maar die tevens helpen kostbare ontwikkelfouten of onnodige
engineering veranderingsaanvragen te voorkomen.

Cadac Group is verheugd te melden dat we workshops organiseren om
uw team te helpen de juiste beslissing te nemen in hun keuze voor een
engineering document management & control oplossing.
Cadac Organice DCS is een document management & control oplossing
die projectgedreven engineeringbedrijven, waaronder olie- en gaswinning,
mijnbouw, procesindustrie en energiesector, installatie-industrie en de
bouw, helpt met het beheren en het delen van, en het samenwerken aan
documenten. Cadac Organice DCS komt voort uit ruim 25 jaar ervaring in
de engineering en de bouw en is gebaseerd op Microsoft SharePoint.

Document controllers
Engineers
Project leiders

Ontdek de mogelijkheden van Cadac
Organice DCS, de toonaangevende
engineering document management &
control oplossing op basis van Microsoft
SharePoint.

Beheer, deel en werk samen aan
engineeringdocumenten.

Kom meer te weten over best

practices die uw organisatie
tijdens het reviewproces van
engineeringdocumenten kan
implementeren.
Beheer het proces van
engineeringdocumenten die tijdens
het goedkeuringsproces tussen interne
en externe stakeholders worden
gegenereerd.

Locatie

De workshop vindt plaats bij u op locatie.
Zo kan uw team gemakkelijk deelnemen.

Aantal deelnemers

Er is ruimte voor maximaal acht deelnemers.
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 e workshop biedt deelnemers een tutorial
D
met praktijkvoorbeeld van Cadac Organice
DCS, een complete engineering document
management & control oplossing. U krijgt
de mogelijkheid met de toepassing te
werken in een rollenspel met posities die
van belang zijn in het reviewproces van
engineeringdocumenten.
10:30 uur

Inleiding

11:00 uur
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14:00 uur

Afronding en
vervolgstappen

14:30 uur

Einde van de workshop

Kosten

De totale kosten voor de workshop bedragen
€ 1.100,00.

Hoe organiseert u een workshop

Neem contact met ons op om een afspraak
te maken met een van onze kundige account
managers om uw wensen te bespreken en
een workshop bij u op locatie te organiseren.

Praktijkworkshop

Tijdens een workshop van een halve dag krijgt uw team de gelegenheid
samen te werken met een van onze ervaren consultants. De Cadac Organice
DCS expert doorloopt met u en uw team de levenscyclus van een document,
gebaseerd op engineeringprocessen uit de dagelijkse praktijk. Zo doen uw
gebruikers direct ervaring op met de toonaangevende engineering document
management & control oplossing op basis van Microsoft SharePoint.
De consultant begeleidt de deelnemers tijdens de workshop, waarbij
iedereen de gelegenheid krijgt actief deel te nemen aan processen die op
zijn of haar rol van toepassing zijn. Deze rollenspel oefening maakt het
voor de gebruiker gemakkelijk om te zien hoe de software hem of haar kan
helpen met dagelijkse verantwoordelijkheden. En omdat we bij u op locatie
komen, is het voor uw team eenvoudig om deel te nemen.
Onze consultants zijn engineeringexperts met jarenlange ervaring in de
engineeringwereld. Zij zijn daardoor in staat antwoord te geven op uw
vragen en de link te leggen tussen de standaard best practice situatie en
uw specifieke wensen. U kunt met hen ook bespreken welke opties van
de Cadac Organice DCS oplossing zo kunnen worden aangepast dat uw
bedrijf er optimaal van profiteert. Samen met uw account manager bieden
ze een interactieve ervaring die uitnodigt tot een gesprek en het stellen van
vragen, zodat u naderhand beschikt over alle antwoorden en informatie die
u nodig hebt.
Deze workshops zijn een fantastische mogelijkheid voor bedrijven die de
implementatie van Cadac Organice DSC in hun organisatie overwegen. Ze
zijn ook ideaal voor bedrijven die overwegen de overstap te maken van hun
huidige document control systeem naar Cadac Organice DCS.
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