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Cadac Organice TagHub
Live Experience
Interactieve workshop

Korte inleiding

Ook bij u op locatie

Interactieve ervaring

Best Practices

Ontdek in een halve dag de voordelen van onze
oplossing.

Neem actief deel aan processen die specifiek van
toepassing zijn op uw functie.

Beheer de gegevens van engineeringdocumenten
Een van de grootste uitdagingen in de engineering sector is het vinden van
de juiste informatie in de enorme hoeveelheid documentatie die beschikbaar
is. Het vinden en gebruiken van de juiste informatie voorkomt kostbare fouten
bij onderhoud of onnodige engineering change orders.
Tijdens een technisch project worden er talloze projectdocumenten en een
grote hoeveelheid gegevens gegenereerd. Het bijhouden van wijzigingen
in deze gegevens kan een ware nachtmerrie zijn, vooral als de gegevens
herhaaldelijk worden gebruikt in verschillende documenten. Als een
project lid belangrijke informatie mist of over het hoofd ziet kunnen de
contractvoorwaarden of de project deadlines in het gedrang komen.

Cadac Organice TagHub
Cadac Organice TagHub is een oplossing die project gedreven
engineeringbedrijven in de olie- en gaswinning, mijnbouw, procesindustrie,
energiesector en de installatie-industrie helpt bij het beheren van gegevens
uit verschillende documenten. De Cadac Organice TagHub-oplossing is
gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring in de engineering en de bouw
en is verkrijgbaar in twee versies: één versie voor Owner-Operators en één
versie voor engineering.
Om uw team te helpen bij het kiezen van de juiste gegevensbeheeroplossing,
organiseren we praktische workshops om u wegwijs te maken met Cadac
Organice TagHub.

Onze ervaren consultants geven de workshop ook
bij u op locatie.

Op basis van jarenlange ervaring op het gebied van
engineering hebben we een aantal Best Practices voor
uw sector ontwikkeld.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

Document Controllers
Engineering Managers
Project Managers
Maintenance Managers
Quality Controllers

Wat leert u tijdens de workshop?

U ontdekt hoe Cadac Organice TagHub

u helpt met het publiceren en controleren
van gegevens.
U leert hoe u gegevens uit verschillende
engineeringdocumenten verzamelt
en publiceert.
U leert hoe u kostbare tijd bespaart
bij het zoeken van de informatie die
u nodig heeft.
U leert hoe u veranderingen kunt
doorvoeren en hoe u de kwaliteit
van gegevens uit verschillende
bronnen beheert.
U leert hoe u gescande en oude
gegevens in uw huidige proces gebruikt.

Locatie

De workshop kan op locatie worden
gegeven, zodat uw team de workshop
eenvoudig kan bijwonen.

Aantal deelnemers

Er is ruimte voor maximaal acht deelnemers.

Stakeholder

Stakeholder

Notify

Navigate

Visualize

Cross Reference

Analyze

Agenda

De workshop geeft een praktijkgerichte
uitleg van Cadac Organice TagHub, een
oplossing voor het publiceren en controleren
van gegevens. De deelnemers krijgen de
mogelijkheid om de software te gebruiken
tijdens rollenspellen waarbij situaties
worden nagebootst die belangrijk zijn
in het engineeringproces.
10:30 uur

Inleiding

11:00 uur

Cadac Organice
TagHub Live Experience

14:00 uur

Afronding en
vervolgstappen

14:30 uur

Einde van de workshop

Kosten

De kosten van de workshop bedragen
€ 1.100,00.

Een workshop organiseren

Neem contact met ons op om uw wensen te
bespreken en een workshop bij u op locatie
te organiseren.

Publish

Publish

Publish

Create and
modify

Create and
modify

Create and
modify

Engineer

Engineer

Engineer

Praktijkgerichte workshop
Tijdens een workshop van een halve dag krijgt uw team de gelegenheid
samen te werken met een van onze ervaren consultants. Samen met de
Cadac Organice TagHub-expert doorloopt u met uw team een proces uit
de praktijk, dat gebaseerd is op uw specifieke dagelijkse informatiebehoefte.
Zo doet u direct praktische ervaring op met de oplossing en de manier
waarop deze in de dagelijkse praktijk kan worden ingezet.
De consultant begeleidt de deelnemers tijdens de workshop, waarbij
iedereen de gelegenheid krijgt actief deel te nemen aan processen die op
zijn of haar functie van toepassing zijn. Hierdoor zien de gebruikers direct
hoe de software hen kan helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden.
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 TagHub-oplossing zo kunnen worden aangepast dat uw
bedrijf er optimaal van profiteert. Samen met uw account manager bieden
onze consultants 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 workshop is een fantastische mogelijkheid voor bedrijven die de
implementatie van Cadac Organice TagHub in hun organisatie overwegen,
maar is daarnaast ook zeer nuttig voor bedrijven die geïnteresseerd zijn
in de voordelen die Cadac Organice TagHub te bieden heeft en hier meer
informatie over willen.
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