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Mediaş, 30 Martie 2010        Nr. D 1719 /30.03.2010 

COMUNICAT DE PRESA 

 

Platforma Primavera pentru managementul proiectelor   

derulate in cadrul Dafora  

 

Dafora S.A. anunta finalizarea cu succes a implementarii sistemului de project management 
Primavera, liderul mondial în soluŃii de Project şi Portfolio Management, pentru care TotalSoft este 
unic reprezentant în România.  

SoluŃia, implementată de TotalSoft până în acest moment în peste 600 de companii din România,  
este un instrument de planificare şi control al resurselor care oferă inclusiv posibilitatea bugetării 
lucrărilor în companie pe proiecte, susŃinând în acelaşi timp deciziile strategice prin previziuni şi 
scenarii de tip “what if”?  

Prin implementarea sistemului de project management Primavera se urmăreste monitorizarea 
activităŃii de management de proiect la nivel de proiect şi la nivel de companie, căt şi creşterea 
capacităŃii de raportare şi analiză. 

Primavera va avea un rol important în definirea strategiei de afaceri deoarece, prin informaŃiile pe 
care le pune la dispoziŃie, poate influenŃa decizia companiei de a se implica în anumite categorii 
de lucrări, de a achiziŃiona utilaje, în politica de resurse umane (angajarea unor anumite categorii 
de angajaŃi etc.) precum şi în politicile de subcontractare a unor firme partenere.   

Prin implementarea Primavera, urmărim extinderea competenŃelor de management de proiect la 
nivelul companiilor prin punerea la dispoziŃia tuturor compartimentelor a bazei de date a 
proiectelor. Dorim ca acest instrument să stea la baza definirii unei linii directoare în derularea 
proiectelor şi îmbunatăŃirii  calităŃii serviciilor oferite.  

Ca obiective de bussines în 2010, se intenŃionează realizarea tuturor proiectele contractate în 
sistemul Primavera. Avantajele vor fi că toate şantierele vor dispune de date în timp real şi se va 
putea face o raportare saptamânală şi lunară bazată pe informaŃiile din sistem, completate şi 
corelate cu alte date din cadrul companiei. De asemenea, se va putea determina cauza 
problemelor, de orice natură, survenite în proiecte, precum şi luarea deciziilor corecte pentru 
încadrarea în termene şi bugete. 
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