Dokumenthantering

"Congeria är marknadens enda
projektplats med CAD-stöd"

release av Congeria!
- dokumenthantering i molnet
Vi är stolta att presentera vår nya produkt Congeria
som släpptes tillsammans med Chaos desktop 8.2
i februari i år. Här får vi svar på fem nyfikna frågor
om den nya produkten.
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Vad är Congeria?
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Vilka är de största fördelarna med Congeria?
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- En projektplats.

- Synkroniseringen av filer, metadata och projektkonfiguration. Hanteringen av externa referenser, alltså länkar.
Congeria är också snabbt, det har en hög prestanda.
Slutligen att du kan ha valfria metadata i projekten, vi
kan uppfylla alla kunders metadatakrav.

På vilket sätt hänger Congeria och Chaos
desktop ihop?
- Congeria är Chaos desktops molnverktyg som gör att
vi får ett obrutet flöde av metadata genom projekten.
Synkronisering förenklar och snabbar upp leveranser.

Vilka kommer använda Congeria?
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- Alla som vill hantera filer med metadata i bygg- och
infrastrukturprojekt.

Vad betyder namnet Congeria?
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- Congeria är latin och kan översättas till flera saker,
bland annat kaos eller kollektion. Denna dubbelbetydelse
var passande då kaos kan härledas till våra övriga
produkter Chaos och Chaos desktop. (Namnen uppkom
tillsammans med sloganen ”Ur kaos kommer ordning”).
Översättningen kollektion passade också då vi pratar
om dokumentkollektioner. Congeria kan även härledas
till snäcka, därav bildelementet i logotypen.

CONGERIA

Jag vill veta mer!
Congeria är en konfigurerbar
webblösning för arbete med projekt,
metadata och dokumenttyper. Du
som användare kan välja mellan att
arbeta i Chaos desktop och ladda
upp filer till Congeria eller arbeta
direkt i Congeria-webben med dina
filer. Här kan du hantera metadata
snabbt och smidigt. Med Congeria
kan till exempel projektadministratörer styra förändringar i metadatalistor centralt, ända ut till en enskild
projektörs metadatakonfiguration i
Chaos desktop. Kontroll över metadata minskar risken för fel och ökar
därmed kvaliteten på leveransen.
Det är enkelt att skapa projekt
utifrån mallar. Varje projekt anpassas
efter projektets metadatakrav.
Att samarbeta blir lättare med
korrekt information genom enkel
synkronisering. Med Congeria
synkroniseras förändringar i lokala
projektkonfigurationer till alla parters
lokala Chaos desktop.

TESTA CONGERIA gratis
Testa Congeria 3 mån kostnadsfritt!
För mer information, kontaka:
Tommy Axelsten Stjärngren
tommy.axelsten.stjarngren@symetri.com
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