Be Wayman.
Be Effective.
Skrojony na miarę potrzeb firm
projektowo-inżynieryjnych,
zintegrowany system klasy ERP.

Kubatura

Zwiększ efektywność
swojego zespołu nawet o

40%
Umów się z naszym specjalistą
na darmową konsultację:

office@wayman.software / www.wayman.software
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Oil & Gas

Energetyka

Zaufali nam

Tomasz Franczewski
Budimex

„Wayman jest potężną platformą
wspierającą działanie naszego działu
inżynieryjnego. Jest w pełni zintegrowany z SAP, więc jedno narzędzie
zaspokaja wszystkie oczekiwania
najwyższego kierownictwa i znacznie
zwiększa wydajność naszego procesu
projektowania. Nie chcę nawet myśleć o tym, jak wyglądałby powrót do
pracy bez Wayman.”

Jerzy Pietrzak
NED-Project

„Zanim wdrożyliśmy Wayman
korzystaliśmy z wielu rozwiązań
jednocześnie: kilku arkuszy Excel,
plików Microsoft Project, a także
osobnych narzędzi do tworzenia
raportów. Gdybym się nie przekonał,
nigdy nie uwierzyłbym, że można
zastąpić je wszystkie za pomocą tylko
jednego rozwiązania, które zmieniło
naszą sytuację w ciągu 2 miesięcy.
Polecamy Wayman, a jednocześnie
mamy nadzieję, że nasi konkurenci
z niego nie skorzystają.”

Czym jest Wayman?

Wayman to zaawansowany, nowoczesny,
skuteczny i prosty system zarządzania
biurem projektowym i wszystkimi
procesami, które w nim zachodzą.
Jego fundamentem jest stworzony
w Polsce software, oparty o metodologię
skutecznego zarządzania Wayman.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
twórców, użytkowników, zespołów
wdrożeniowych i projektantów
powstał system gotowy do
natychmiastowego uruchomienia
i sprawdzony w wielu firmach
projektowych. Doświadczenie
aktywnego zarządzania
firmami projektowymi oraz
wiele zakończonych sukcesem
procesów wdrożeniowych czyni
z Wayman narzędzie oparte na
wiedzy eksperckiej.
Firmy projektowe często używają
wielu, skomplikowanych i słabo
zintegrowanych ze sobą narzędzi
lub stosują rozbudowane systemy
wspierające przede wszystkim
zarządzanie procesami produkcji,
w których prace biura projektowego
stanowią tylko procesy uboczne.
Wayman jest systemem

dedykowanym pracy biur
projektowych, który pozytywnie
zmienia funkcjonowanie firm.
Zwiększa zyski, jednocześnie
znacząco ograniczając czas, jaki
wlaściciele i managerowie muszą
poświęcać na zarządzanie firmą.
Podstawową korzyścią pracowników
jest przewidywalna przyszłość oraz
zoptymalizowane obciążenie pracą
projektową, które przekłada się
na poprawę atmosfery i komfort
projektantów. Rozwiązanie, które
dostarczamy jest proste i skuteczne.

Zalety systemu
Wayman
Dla właścicieli i managerów firm
projektowych. Wszystkie istotne
informacje, analizy i zestawienia
otrzymujemy z systemu Wayman jako
raporty generowane automatycznie
i przekazywane drogą mailową.
Zarządzający nie musi w tym celu
uruchamiać systemu.
Projekty

Finanse

• Czytelny podział zadań i etapów
w każdym projekcie.

• Dowolny stopień szczegółowości
analiz finansów firmy.

• Zaawansowanie prac, konsumpcja
godzin, stan obecny i prognozy.

• Przyporządkowanie kosztów
i przychodów do poszczególnych
projektów i innych działań firmy.

• Analiza efektywności pracy
i rentowności.
• Dowolne raporty.
Pracownicy
• Rzeczywisty i aktualny obraz zajęć
wykonywanych przez pracowników
i podwykonawców.
• Optymalizacja wykorzystania czasu
pracy, cykliczna ocena jakości
i efektywności pracowników.
• Informacja o zaburzeniach
wynikających z przeciążeń, przestojów,
absencji.
• Czytelny podział zadań i etapówna
każdym projekcie.
• Zaawansowanie prac, konsumpcja
godzin, stan obecny i prognozy.
• Analiza efektywności pracy
i rentowności.
• Dowolne raporty.

• Możliwość eksportu danych z systemu
Wayman i ich dowolnej obróbki.
• Stopień szczegółowości projektu dostosowany do potrzeb firmy / użytkownika.
• Parametry regulujące i określające ramy
zadania (terminy, limity, zależności).
• Transparentny obraz pracy realizowanej
w danym momencie i zadań oczekujących w przyszłości.
• Wykrywanie kolizji i zagrożeń dla zadań
wykonywanych w różnych projektach.

• Przewidywanie wpływów, wydatków
i niedoborów finansowych.
• Definicja klas i grup kosztów.
• Projekcja finansowa oraz
przekrojowe analizy kosztów.

Dla projektantów i użytkowników
każdego szczebla
• Intuicyjny i przyjazny użytkownikowi
interfejs.
• Łatwość wprowadzania danych przydatnych w realizacji prac projektowych.
• Graficzne i czytelne przedstawienie
procesów.
• Logiczny podział elementów projektu.
• Minimalna ilość danych traktowanych
przez system jako niezbędne do logicznego modelowania życia projektu
i jego otoczenia.
• Nieograniczone możliwości dodawania
wszelkiego rodzaju informacji i elementów dodatkowych, które system porządkuje i przechowuje.
• Możliwość importu danych z innych
środowisk.

• Usystematyzowany i łatwo dostępny zbiór
dokumentów towarzyszących każdemu
projektowi / zadaniu.
• Sprawny przepływ wszelkich informacji dotyczących zmian / zaburzeń, bez
względu na miejsce pracy poszczególnych wykonawców.
• Wersjonowanie dokumentacji oraz rejestracja wszelkich zmian i aktualizacji.
• System powiadomień i alarmów rozsyłanych do wskazanych osób ostrzegających
przed przeciążeniami lub opóźnieniami.
• Systematyzowanie czynności kontrolnych
zarządzających jakością projektów.
• Rozliczenie wynagrodzeń dowolnego
typu jednoznaczne i czytelne dla pracownika i pracodawcy.
• Rejestracja i rozliczenia delegacji.
• Uwzględnianie planów urlopowych przy
przydzielaniu zadań pracownikom.

Trójkąt równowagi

Zakres
• System w sposób transparentny pokazuje
kto, co i kiedy robi w poszczególnych
projektach.
• Stan planowanego obciążenia pracą
projektantów jest transparentny
i dostępny online w dowolnym momencie
zarówno w ujęciu krótkoterminowym jak
i długoterminowym.

Budżet

• Każde zdarzenie, bez względu na to
jakie jest jego źródło, może być w łatwy
sposób udokumentowane przy użyciu
intuicyjnych narzędzi systemu.

Jakość
Czas

Zakres

Budżet
• System automatycznie porównuje plan
do realizacji i wskazuje na rozbieżności
oraz sugeruje działania naprawcze.
• W każdej chwili dostępny jest online
aktualny obraz finansów całej firmy
w ujęciu ogólnym lub szczegółowym,
rozbitym na projekty.
• Wszystkie koszty realizacji projektów,
także koszty pośrednie są w sposób
automatyczny i ciągły aktualizowane
i dostępne z dowolnego miejsca
przez Internet.
• W prosty sposób można wyceniać
i rozliczać prace dodatkowe oraz
wszelkie zmiany.

• Wszelkie rozliczenia kosztów pracy
i ogólnie koszty realizacji projektów
generowane są automatycznie.
• W łatwy sposób można budować
projekcję finansową firmy w oparciu
o kombinacje projektów znajdujących
się w fazie ofertowania w celu wyboru
najbardziej optymalnych projektów pod
względem przychodów i obciążenia
zasobów ludzkich.

• W dowolnym momencie i z dowolnego
miejsca manager ma dostęp do
informacji o stanie zaawansowania
projektów, faz i poszczególnych zadań.
• System jest jedną, zbiorczą i dostępną
przez Internet platformą udostępniającą
wszystkie istotne dla funkcjonowania
firmy dane z uwzględnieniem poziomów
dostępu do poszczególnych informacji.
• System umożliwia w prosty nsposób
zebranie wszystkich najbardziej
aktualnych wersji dokumentów oraz
dodatkowo umożliwia dowolne
filtrowanie ich po tworzonych przez
użytkowników samodzielnie statusach.

Czas
• System zgodnie z zasadami PDCA
w sposób ciągły monitoruje zagrożenia
dla terminów oraz budżetów i z wyprzedzeniem wskazuje obszary wymagające
interwencji.
• Od pierwszego dnia realizacji określa
wiarygodne prognozy realizacji projektu,
co pozwala na bardziej świadome zarządzanie procesem projektowania.
• Umożliwia zobrazowanie stanu obciążenia poszczególnych pracowników
z uwzględnieniem realnej pracochłonności potrzebnej do ukończenia realizowanych zadań projektowych.
• Automatycznie rejestruje czas pracy na
właściwych projektach i umożliwia znaczące skrócenie czynności administracyjnych związanych z rozliczaniem pracowników.
• Dzięki wprowadzeniu do systemu wszystkich projektów i czynności realizowanych
w firmie dokładnie wiadomo, kto czym
się zajmuje i kiedy.
• System automatycznie nadzoruje realizację budżetów godzinowych i umożliwia
wykrywanie i blokowanie niekontrolowanych i niepożądanych przyrostów pracochłonności.
Jakość
• Łatwy sposób określenia kto był odpowiedzialny za wykonanie i sprawdzenie
dokumentacji.
• System umożliwia stosowanie ogólnych
list kontrolnych automatycznie dopisujących się do zadań realizowanych w
poszczególnych etapach, a także łatwe
tworzenie list kontrolnych dedykowanych
dla wybranych zadań.
• System przypomina o właściwej metodologii wykonania zadania i wymusza
właściwe czynności kontrolne, a także
dokumentuje ich terminowe wykonanie.

• Wszystkie dane wejściowe i ich najnowsze wersje oraz inne niezbędne dane są
łatwo dostępne, a sposób ich przechowywania nie rodzi wątpliwości co do aktualności i konieczności stosowania.
• Pełna historia realizacji zadania i łatwy
dostęp do wymagań, uwag, komentarzy,
dokumentów powiązanych itp. znacząco
usprawnia proces sprawdzania dokumentacji.
• Wszystkie uwagi sprawdzających są
gromadzone i mogą być w łatwy sposób
przetwarzane w celu stałego ponoszenia
jakości i budowania bazy wiedzy
w firmie, a także w procesie oceny
pracowników.

Jak Wayman zrewolucjonizował
pracę naszych klientów?

Rozwiązania:
• Efekty wdrożenia systemu Wayman pojawiły się już po 1 kwartale. Przede wszystkim, odnotowano aż 40% oszczędność
czasu poświęcanego na zdobywanie
i przetwarzanie informacji.
• Znacznie poprawiła się transparentność
działalności zespołu i wszystkie czynności
związane z dokumentowaniem zdarzeń.

NED-Project, Gdańsk
Zarys firmy:
NED-Project jest wielobranżową i wieloprojektową firmą zajmującą się projektowaniem
obiektów kubaturowo-przemysłowych, takich jak platformy wiertnicze czy statki. Zatrudnia
łącznie 80 pracowników.

• O wiele prostsze stało się optymalizowanie realizacji projektów, a firma zaczęła
dysponować prognozami wykrywającymi
zagrożenia jeszcze zanim mógł je przewidzieć zespół.
• Każdy z członków zarządu w dowolnym
miejscu i czasie ma wgląd do przejrzystego obrazu firmy i na bieżąco poznaje
wyniki finansowe oraz czasowe.

• Zapisy wg wymogów ISO tworzone są
automatycznie przez system, przez co
ISO stało się integralna częścią życia
firmy, nie tylko martwą formalnością.
• Dzięki uruchomieniu systemów PDM
przygotowanie dokumentacji dla konkretnego etapu projektowania zostało
skrócone z kilku dni do kilku godzin.

Największe wyzwania zespołu
Przed wdrożeniem systemu Wayman ogromną część czasu poświęcano na prowadzenie
dokumentacji oraz nadzór nad jej jakością — a informacje o rentowności poszczególnych
projektów czy firmy były okupione dużą ilością czasu, zaangażowania i niejednokrotnie nerwów. Na domiar złego, analiza ta była możliwa jedynie w pewnym interwale czasowym
— a więc jej efekty zespół poznawał z opóźnieniem kilku tygodni lub nawet miesięcy. Na
szczeblu osób zarządzających firmą czynności administracyjne realizowane były chaotycznie
- działania sprawozdawcze się powielały, a uzyskanie konkretów było trudne i czasochłonne,
czasem wręcz niemożliwe. Funkcjonował co prawda system ISO, ale wyłącznie teoretycznie
i w oderwaniu od codziennych praktyk firmy. Punktem przełomowym była analiza kosztów
prowadzonych projektów przeprowadzona po tym, jak realizacja jednego z nich przyniosła
firmie ogromne straty. Brak przepływu informacji sprawił, że jeden z klientów wprowadził
poważne zakłócenie w procesie projektowym, przez co zrealizowano dodatkowe prace
o wartościach liczonych w setkach tysięcy euro... Bez rekompensaty ze strony klienta.
Ewaluacja sposobu realizacji projektów wykazała, że koszty realizacji części kontraktów
przekroczyły przychody, a na ich pokrycie konieczne było wykorzystanie marż z innych projektów. Tym samym — straty mnożyły się, pochłaniając zyski z równoległych zleceń. Zdecydowano o konieczności natychmiastowego wdrożenia systemu usprawniającego zarządzanie i rozliczanie poszczególnych projektów. Wybór padł na system Wayman.

„Gdybym się nie przekonał, nigdy nie uwierzyłbym,
że ten system może zmienić naszą sytuację w ciągu
tylko dwóch miesięcy. Polecamy Wayman, a jednocześnie mamy nadzieję, że nasi konkurenci z niego
nie skorzystają.”
Jerzy Pietrzak, NED-Project

Biuro Projektowe KMT, Warszawa
Zarys firmy:
KMT jest biurem projektującym obiekty takie jak biurowce, szkoły, budynki mieszkalne,
hale stalowe czy konstrukcje inżynierskie. Trzonem firmy jest projektowanie konstrukcji oraz
instalacji sanitarnych i elektrycznych, realizowanych we współpracy z firmą Profen, również
użytkownika systemu Wayman. Biorą na siebie wszystkie czynności inżynieryjne, odciążając
przez to architektów pracujących przy projekcie. KMT zatrudnia około 20 osób.
Największe wyzwania zespołu:
Terminowość — wymaga racjonalnego zarządzania siłami roboczymi oraz monitorowania
postępu prac na bieżąco (kluczowe szczególnie dla projektów trwających dłużej niż miesiąc).
Rozwiązania:
• Możliwość pełnej kontroli kosztów
prowadzenia całej działalności, nie tylko
pojedynczych projektów, w tym kosztów
prowadzenia biura, pensji czy kosztów
pozostałych
• Podzielenie projektów na etapy,
z przypisaną do każdego z nich
optymalną dla zachowania opłacalności
liczbą roboczogodzin. Poszczególne
etapy dzielą się na zadania,
przypisane bezpośrednio odpowiednim
pracownikom, którzy codziennie
oznaczają stopień zaawansowania ich
realizacji. Te dane stanowią fundament
prognozy czasowej - czy zespół zmieści
się w budżecie czasowym oraz czy
dokumentacja zostanie dostarczona
klientowi na czas.
• Zarządzanie kadrami — umowami,
urlopami, zwolnieniami etc.

• System podsumowuje wszystkie
wprowadzone do niego dane i tworzy
wykres cash flow firmy. Jeden rzut oka
pozwala na określenie czy działalność jest
opłacalna i jakie są prognozy.

„Projektowanie jest działalnością trudno skalowalną, ponieważ każdy projekt jest inny, wymaga indywidualnego podejścia. Do tego każdy klient ma
swoje specyficzne wymagania. Naszą walutą jest
czas — czyli roboczogodziny. Jeżeli przekraczamy
ilość roboczogodzin przeznaczonych na projekt,
staje się on nieopłacalny — a przez to nieopłacalna
staje się cała działalność. Szczerze wierzę, że każde biuro prowadzone z głową potrzebuje systemu
zarządzającego tą walutą. Dla nas został nim system Wayman. Korzystamy z niego już od kilku lat i
okazał się fantastyczną inwestycją.”
Tomasz Klimczak, Biuro Projektowe KMT

Budimex, Warszawa
Zarys firmy:
Budimex jest obecny na polskim rynku od prawie 50 lat. Jako generalny wykonawca, oferuje usługi w sektorze infrastruktury, w tym: dróg, kolei, lotnisk, budynków użyteczności publicznej, energetyki, przemysłu i ekologii. Obecnie zatrudnia ponad 5 000 osób i współpracuje z 12 000 partnerów biznesowych, realizując ponad 100 kontraktów rocznie.
Największe wyzwania zespołu:
Budimex, jako firma z wieloletnim doświadczeniem, doskonale zdawała sobie sprawę
z tego, jak duży wpływ na domykanie i zyskowność projektów ma sposób ich wykonania.
Bieżące dane o etapie realizacji, kosztach czy ilość zaangażowanych osób i czasu, to podstawa informacyjna każdego Project Managera. Aby monitoring faktów, szans i zagrożeń
był pełny, postanowiono rozbudować system kontroli realizacji projektów.
Zdecydowano o powołaniu do życia jednostki projektowej odpowiedzialnej za dokumentację oraz podwykonawców. Już na etapie jej kompletowania postanowiono wdrożyć system
informatyczny, jako narzędzie niezbędne do efektywnego funkcjonowania jednostki. Ilość
i skala realizowanych projektów sprawiły, że przedsięwzięcie okazało się dużym wyzwaniem
dla firmy — zwłaszcza, że funkcjonowały w niej już wcześniej wdrożone (i z sukcesem wykorzystywane) systemy informatyczne. Konieczne więc było zintegrowanie całości — szybko
i sprawnie. I tutaj właśnie do akcji wkroczył Wayman.
Rozwiązania:
• Dzięki płynnemu wdrożeniu systemu
Wayman możliwa była szybka i bezawaryjna integracja z narzędziami zarządczymi całej korporacji budowlanej, jak
SAP oraz TETA.
• Wprowadzenie Wayman pozwoliło na
sprawną integrację szybko rosnącego
zespołu projektantów o różnym pochodzeniu zawodowym i doświadczeniu.
• Wsparło terminową, jakościową i zgodną z zaplanowanym budżetem realizację
dużych projektów infrastrukturalnych,
w tym autostrad.
• Dzięki systemowi zespół łatwiej definiuje
priorytety i zagrożenia, a realizacja projektów stała się znacznie prostsza.

„Nie chcę nawet
myśleć o tym, jak
wyglądałby powrót
do pracy bez
Wayman.”
Tomasz Franczewski, Budimex

• Transparentny stał się też czas pracy
podwykonawców, z których każdy
w ciągu jednego dnia wdrażał rozwiązanie Wayman i rozpoczynał raportowanie, dzięki czemu znacząco zmniejszyły
się nakłady Budimexu na pozyskiwanie
i przetwarzanie danych od podwykonawców. Nie wspominając o fakcie,
że nareszcie można było namierzyć co
bardziej opieszałych pracowników
— i udowodnić im to faktami, nie
pomówieniami.
• Największym sukcesem okazał się fakt,
że nowa jednostka organizacyjna była
w stanie zrealizować wszystkie oczekiwania dot. sprawozdawczości dla blisko
200-osobowego zespołu. Przy zaangażowaniu tylko 1 pracownika
ekonomicznego.
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System Wayman
jest rozwiązaniem stworzonym z myślą
o firmach projektowo-inżynieryjnych.
Skontaktuj się z nami niezwłocznie, by dowiedzieć się,
w jaki sposób zagwarantować sobie i swojej firmie zwiększenie
efektywności i znaczące oszczędności.

office@wayman.software
www.wayman.software

