
   לבנארית פרו – במסגרת השירות  10  שדרוג ומעבר מבנארית 

לקוח נכבד,

 בהמשך לשיחתנו, אנו שמחים לאפשר לך לשדרג את תוכנות בנארית שברשותך ולעבור למערכת
המתקדמת – בנארית פרו , שהיא תוכנת הדגל של בנארית.

 התוכנות הבסיסיות לניהול מכרזים וחשבונות ואופן הפעלתן זהה למתכונת המוכרת לך בבנארית
 אך סביבת העבודה והגישה לקבצים בבנארית פרו שונה במקצת.10

 בנארית פרו הינה תוכנה המיועדת לעבודה על מסד נתונים משותף ובזה כוחה – מתן אפשרות
לניהול, בקרה וגישה ריכוזיים לכל הפרויקטים במערכת.

 חשוב לכן, שמסד הנתונים של כל המשתמשים יהיה במחיצת מחשב אחת המשותפת לכולם.
בחירת נתיב מסד הנתונים מתבצעת בזמן ההתקנה.

  אל בנארית פרו והעבודה במערכת החדשה, תוכלו10לאחר הסבת הקבצים הקיימים בבנארית 
ליהנות מהיתרונות הרבים שמערכת זו מציעה ( מצ"ב רשימה מפורטת ).

  קטלוגים של מעצ ומשהב"ט).  יתרונות השימוש בבנארית פרו (ללא ניהול מסמכים - 

ינטרנט.אפשרות עדכון מדדים מהא )1
עבודה במקביל על מספר כתבי כמויות. )2
יצוא השוואת הצעות לאקסל (למי שיש תוכנת השוואת הצעות). )3
 שמירת מספר כתבי כמויות תחת אותו הפרויקט עם סטטוס שונה, הערה, תאריך עדכון, תאריך )4

   הקמה. אפשרות לרשום הערות במסמך. 
   אפשרות להגדיר לכתב כמויות זהה גרסאות שונות + ציון מה תקף ומה טיוטה.

 אפשרות למתן הרשאות פעולה או הרשאות לפרויקט למשתמשים.)5
 אפשרות לבצע חיתוכים על מנת להשיג מיקוד בפרויקט מסוים.)6
הכל יושב תחת בסיס נתונים אחד: מאפשר יציבות ובקרת הנתונים , נגישות מכל מחשב,     )7

איתור מידע נחוץ כאשר מישהו עזב או לא נמצא זמנית.   
 אפשרות גיבוי של כל מסד הנתונים.)8
ניהול ארכיון. )9

יתרונות נוספים למי שרוכש ניהול מסמכי פרויקט

עבודה מול קטלוגים (משהב"ט , מעצ ). )1
שמירת כל מסמכי החברה במקום אחד המוגדר ע"י החברה, מונע את האפשרות שכל אחד  )2

מנהל את הדברים לפי "איך שבא לו" , או במקום שנראה לו. וכך המידע זמין לכל מי שהוגדר     
     במערכת.  לתכונה הזו יש חשיבות גדולה למניעת כפילות של מסמכים, אפשרות גיבוי, מציאת

    מידע כאשר מישהו עזב או לא נמצא זמנית.
) אפשרויות תיוק מסמכים ופרויקטים באמצעות הגדרות (סוג, שלב, אחראי, סטטוס...) בשילוב 3

עם אפשרויות החיתוך לתצוגה ואיתור של מסמך/ים נדרשים.    
) אפשרות שמירת מסמכים נוספים תחת הפרויקט (תמונות, שרטוטים, טבלאות).4
) אפשרות לבצע חיתוכים על מנת להשיג מיקוד בעבודה מסויימת.5
) אפשרות האיתור של כל מסמך בקלות.6
) אפשרויות חיתוך נרחבות בחתך מסמכים.7


