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iProjekt je
WWW slu�ba
u r è e n á

projektantùm, investorùm a konstruktérùm.
Umo�òuje jednoduchou internetovou správu
dokumentù, které novì vznikají a jsou prùbì�nì
aktualizovány v rámci daného projektu. Pøístup z
libovolného místa internetu usnadòuje
spo l up r á c i p r o j e k èn í ch t ýmù nebo
subdodavatelù nejen uvnitø firmy, ale i mezi
vzdálenými lokalitami v republice èi ve svìtì.

iProjekt pøehlednì zobrazuje v�echny výkresy,
zprávy, smlouvy a dal�í dokumenty projektu ve
stromové struktuøe podobné Prùzkumníku
Windows. Eviduje jejich aktuální verze,
protokoluje ve�keré provedené zmìny
dokumentu (kdo, kdy, dùvod), e-mailem
upozoròuje u�ivatele na zmìnu provedenou na
kterémkoliv dokumentu, vydává a zamyká
dokumenty pro editaci. Administrátor projektu
mù�e definovat u�ivatelské pøístupy pro dal�í
úèastníky daného projektu a urèovat jejich práva
pro práci s dokumenty projektu.

Úèastníci projektu mohou vést diskusi k
libovolnému dokumentu formou diskusního fóra
pøístupného v�em èlenùm projektu. Kromì
bì�ných textových pøíspìvkù je u CAD výkresù
podporována funkce RedLine (grafické
komentáøe). Pro funkci RedLine ani pro
prohlí�ení výkresù DWG nepotøebujete mít
nainstalován AutoCAD.

Pro zaøazování nových dokumentù nebo nových
revizí lze pohodlnì vyu�ít funkci drag-and-drop -
soubor prostì pøetáhnete z Prùzkumníku do
patøièného místa v iProjectu. iProject nijak
neomezuje formát (typ) spravovaných
dokumentù - mù�ete jej tedy vyu�ít na
dokumenty èi výkresy z jakéhokoliv programu.
Náhled dokumentù pracuje s lokálnì
nainstalovanou aplikací, èili zobrazení
odpovídající ikony u dokumentu i jeho náhled je
závislý na va�em lokálním poèítaèi, ne na
serveru.

Dùraz je kladen na bezpeènost dat - soubory
jsou pøístupné pouze prostøednictvím rozhraní
systému a pouze po úspì�né autentizaci
u�ivatele jménem a heslem. U�ivatele a jejich
práva lze nastavovat individuálnì na jednotlivé
projekty a slo�ky.

http://www.cadstudio.cz
info@cadstudio.cz

iProject online:

Intranetové vyu�ití

Systémové po�adavky

Intranet verze iProjectu umo�òuje vyu�ít
v�ech uvedených funkcí i uvnitø firmy - na firemním
intranetu nebo extranetu. Data tak zùstávají na
va�í síti. Pou�itá technologie je stejná jako u
WWW verze. IProject komunikuje dùslednì
prostøednictvím protokolu TCP/IP a http, tak�e jej
lze nasadit bez kolizí s firemním firewallem.

Pro men�í firmy postaèí verze �Light� nevy�adující
�ádné dodateèné aplikace ani investice. Tato
verze pracuje na va�em stávajícím serveru èi
stanici s Windows NT èi Windows 2000 a instaluje
se jako doplnìk komponenty MS IIS (ta je
standardní souèástí Windows). Light verzi lze
pou�ít maximálnì do 10 u�ivatelù.

Pro vy��í poèet u�ivatelù je nutná plná verze
iProjectu, která navíc vy�aduje MS SQL server
instalovaný na Windows NT nebo Windows 2000
serveru. Pro e-mailové funkce iProject je rovnì�
nutné mít dostupný mail server (jakýkoliv
podporující SMTP).

CAD Studio nabízí rovnì� dal�í mo�nosti
pøizpùsobení tohoto systému pro konkrétní
nasazení a integraci iProjectu do existujících
zákaznických systémù.

Na stranì klienta je nutný pouze MS Internet
Explorer verze 4.01 nebo novìj�í a internetové
(intranetové) pøipojení. Pøi úplnì prvním pøístupu
na iProject si systém automaticky nainstaluje
komponentu velikosti cca 100kB.

Na stranì serveru s Windows NT nebo Windows
2000 je (kromì verze Light) potøeba mít
nainstalován MS SQL server (6.5 nebo 7.0), který
spravuje data systému. Dále musí být zprovoznìn
MS IIS (Internet server) 4.0 nebo 5.0 s Option
Packem. Server musí být vybaven dostateènou
diskovou kapacitou pro soubory dokumentù (a
jejich revize) ulo�ené v systému. Pamatujte, �e N
ulo�ených revizí souboru zabere diskovou
kapacitu N-násobku jeho velikosti.

Dal�í informace

http://www.iproject.cz

Licence iProjectu pro intranet pou�ití je tzv. �site
license� - tedy jedna licence pro libovolný poèet
u�ivatelù intranetu.
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