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Success Story

Българският клон на SKE Group управлява
важни проекти на американската армия с
Primavera
„Основен фактор за избора на софтуера за нас е силната ориентация
към възложителя и желанието да се използват доказано ефективни
инструменти за управление на проектите.”

РЕЗЮМЕ
Клиент: СКЕ България ЕООД

ЗА СКЕ

Страна/регион: България

		 Oснована в Германия през 1988 г., фирма SKE Group е дъщерно
дружество на френския концерн Vinci, който развива дейността си
в повече от 100 страни и е пазарен лидер в Европа в областта на
надземното, подземното и водното строителство, както и в целия
спектър на свързаните с това услуги и техническа поддръжка.

Индустрия: строителство

		 SKE притежава над 30-годишен опит в сферата на планирането,
строителството, преустройствата, експлоатацията и стопанисването
на сгради, недвижимо имущество и съоръжения в Германия, Европа и
САЩ.
		 От 1976 г., когато правителството на САЩ възлага на фирмите-майки
на SKE първия голям договор за текуща поддръжка в Европа, SKE
Group поддържа вече няколко десетилетия активно сътрудничество
с американската армия. Доказателство за успешното изпълнение
на възложените от правителството на САЩ поръчки за Германия и
Европа е многократното отличаване на SKE Group за „фирма-партньор
на годината“ на американската армия. SKE Group е сред двадесетте
най-големи фирми, работещи за Министерство на отбраната на САЩ в
сферата на стопанисването на недвижимо имущество.
		 Повече информация за SKE може да бъде намерена на интернет адрес
www.ske.eu
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
		 В качеството си на генерален изпълнител, българският клон на
SKE Group - СКЕ България ЕООД планира, подготвя и изпълнява ново
строителство и саниране на сгради с различни изисквания, възложени
от американското правителство, в това число военни и хуманитарни
проекти в България, Сърбия, Босна, Македония, Албания.
		 Във всяка фаза на проектите правителството на САЩ в качеството
си на възложител поставя много високи изисквания по отношение
на методите за управление и изпълнение на проектите и отчитане
на сроковете и разходите. Това налага внедряването на софтуерно
средство, което е лесно за употреба и същевременно предоставя на
потребителите висока ефективност в управлението на проектите чрез:
»

Прецизно планиране на график и бюджет;

»

Контрол и отчитане на изпълнението на месечна база;

»

Отчитане на процент завършеност на работата и изчисляване на
придобитата стойност (Earned Value);

»

Контрол на плащанията към изпълнителя.

Профил на клиента
СКЕ България ЕООД е българският
клон на немската компания SKE
Group, дългогодишен изпълнител на
строителни проекти, възложени от
правителството на САЩ. Основната
дейност на фирмата включва планиране,
подготовка и изпълнение на ново
строителство и саниране на сгради с
различни изисквания, възложени от
американската армия, в това число
военни и хуманитарни проекти в
България, Сърбия, Босна, Македония,
Албания.
Предизвикателството
Необходимо е да се удовлетворят високите изисквания на възложителя по
отношение на методите за управление
на проектите и отчитане на сроковете и
разходите по тях. За постигането на тази
цел възложителят поставя задължително условие фирмите - партньори да
използват Primavera като софтуерно
средство за планиране, контрол и
отчитане на проектите.
Решението
Внедряване на специализиран софтуер
за управление на проекти Primavera P6.
Ползите за клиента:
»

Ефективно планиране

»

Прозрачен контрол върху напредъка на проектите

»

Удовлетвореност на възложителя

РЕШЕНИЕТО

(%)

		 Изрично изискване към изпълнителите във възлаганите от
американската армия договори е използването на Primavera като
софтуерно средство за планиране, контрол и отчитане на проектите.
През 2008г. СКЕ България ЕООД внедрява продукта на Oracle –
Primavera P6 Project Portfolio Management. Решаващи фактори при
избора на софтуера са желанието за лесна и еднозначна комуникация
с възложителя и доказаната методология за управление на проекти, на
която софтуерът е базиран.
		 Експерти от СКЕ България споделят: “Primavera предоставя много
лесен и бърз за възприемане начин на представяне на информацията.
Възложителят е много доволен, защото може бързо да се ориентира
в напредъка на проекта и да проследи какви са разходите и какви
плащания са направени към нас като изпълнител.”
		 Primavera предоставя на СКЕ България яснота в изпълнението
на проектите. Във всеки един отчетен период чрез въвеждане на
процент завършеност на работата, ръководителят на даден проект
знае каква стойност е създадена към момента, а оттук и сумата, която
следва да получи като плащане от страна на възложителя. Данните за
напредъка по проекта се съхраняват за всеки месец, което позволява
пълна прозрачност и отчетност за извършената работа и направените
плащания по цялата продължителност на проекта.
РЕЗУЛТАТИ
»

Ефективно планиране

Експертите от СКЕ България считат, че с Primavera работата се планира
много прецизно от гледна точка на срокове и бюджет, така че да се
удовлетворят изискванията на възложителя.
»

Прозрачен контрол върху напредъка на проектите

Primavera предоставя на отговорните лица в СКЕ България своевременен достъп до необходимата актуална информация, което им
позволява в реално време да следят напредъка на всички проекти
централизирано, да отчитат степента на завършеност на всяка дейност
и да получават ранни сигнали за потенциални проблеми по отношение
на срокове и разходи.
»

Удовлетвореност на възложителя

Благодарение на Primavera възложителят получава ясна и точна картина за статуса на проектите. Генерираните отчети позволяват на
възложителя бързо да се информира какъв процент от работата е
изпълнена, в какъв срок, какви разходи са направени и какви плащания
следва да бъдат извършени към СКЕ България.

ЗА PRIMAVERA
		 Oracle Primavera Global Business Unit e световен лидер в предлагането
на софтуерни продукти за управление на проекти и портфолио от
проекти. Oracle Primavera GBU предлага богат набор от решения за
цялостното планиране и контрол на проекти от различен мащаб и
степен на сложност. По света продуктите на Oracle Primavera GBU се
използват от над 76 000 компании за управление на проекти от различни
сектори на индустрията - строителство, публичен сектор, ИТ и финанси,
енергиен сектор, производствен сектор, авиокосмическа, отбранителна
индустрия и др.
		 „ТехноЛогика” ЕООД е единствен официален представител на
Primavera за България.

Продуктите на Primavera:
Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
Специализирано средство за управление на програми и проекти.
Предоставя широки възможности за планиране и следене изпълнението
на работата по проектите и на цялостното проектно портфолио на
компанията в реално време.
Primavera P6 Professional Project Management
Специализирано средство за цялостно планиране, управление и контрол
на проекти. Позволява централизирано и прозрачно управление на
проектите в организацията, ефективно разпределение на ресурсите по
проекти и управление на разходите.
Primavera Risk Analysis
Аналитично решение за цялостно управление на риска по време на
жизнения цикъл на проектите.
Primavera Earned Value Management
Аналитичен инструмент за планиране, отчитане и контрол на разходите
по проектите.
Primavera Contract Management

ЗА ТЕХНОЛОГИКА
			 ТехноЛогика (www.technologica.com)
е водеща българска софтуерна фирма
с комплексна дейност в сферата на
информационните технологии: внедряване на информационни системи, разработка на софтуер, консултантски услуги и
специализирано обучение.
			 Компанията развива дейност от 1990 г.
и има представителства в София, Пловдив,
Варна и Република Македония, а екипът
й наброява повече от 200 специалисти в
различни области. Дейността на фирмата
е сертифицирана според стандартите за
управление на качеството ISO 9001:2008 и
съюзната публикация на НАТО AQAP 160.
			 Бизнес мисията на ТехноЛогика е да
удовлетвори и надмине очакванията на
клиентите си, като подобри значително
тяхната дейност, посредством внедряване
на водещи информационни технологии.
			 ТехноЛогика е стратегически партньор
на PricewaterhouseCoopers, има най-високо
партньорско ниво с Oracle и Microsoft,
работи като оторизиран учебен център
на Oracle, Microsoft и PMI, а също така е
сертифициран тестов център на Prometric
и VUE.

Интегрирано решение за управление на договори с подизпълнители и
контрол на документите.
Контакти:
Централен офис
София 1421
ул. “Червена стена” № 46
тел.: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 963 16 10
е-mail: office@technologica.com
Развоен офис
София 1756
ул. “Софийско поле” № 3
тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 876 92 15
www.technologica.com

