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Moderní nástroje pro sociální správu projektu 

ProjExec pro IBM Connections nabízí sociální verzi Ganttova diagramu, 
projektové plánovací a sledovací funkce, které také ulehčuje sociální 
interakce v kontextu řízení projektu.  

Webový „sociální Gantt“ je dostupný přímo v prostředí IBM 
Connections, čímž se odstraňují potřeby po desktopových verzích 
softwaru na projektovou správu a drahých licencích na MS Project. 

Activity Stream pro zlepšení produktivity 

V ProjExec pro IBM Connections účastníci projektu používají 
„projektovou stěnu“ (Project wall) a „řeku událostí“ (Activity stream), 
které zobrazují aktuální informace o postupu projektu, na kterém 
se účastníci podílejí. Aktivity projektu se zobrazují v Aktivitách 
komunity a na domácí stránce řeky událostí IBM Connections. 
ProjExec podporuje standard „Embedded experience“, který 
umožňuje uživatelům reagovat v kontextu příspěvku bez nutnosti 
otevírat ho v aplikaci ProjExec. 

ProjExec je doplněk, který rozšiřuje podnikovou sociální síť IBM Connections o nástroje pro projektové 
řízení. Integrace výkonného nástroje na správu projektů s komunitním softwarem dělá z ProjExec pro 
IBM Connections nejlepší řešení v kategorii „Social Project Management“ na trhu. 

ProjExec nabízí pokročilé funkce pro práci s WBS, plánování úkolů, řízení zdrojů i reporting a navíc do 
světa projektového řízení přináší užitečné prvky sociální komunikace. Vyšší transparentnost procesu a 
zapojení všech členů posune vaše projekty na novou úroveň. 

ProjExec pro IBM Connections zahrnuje schopnosti sociálního sdílení IBM Connections v kontextu projektu. 

 Využívá IBM Connections Soubory ke sdílení dokumentů a informací z projektu 

 Využívá IBM Connections Komunity k propojení skrze projekty a organizace s lidmi, kteří sdílejí vaše zájmy a schopnosti 

 Využívá IBM Connections Aktivity ke spolupráci s externími uživateli, aniž by byli zahrnuti do projektu 

 Aktualizace z IBM Connections Blogu, Wiki, Záložek a Profilu, stejně jako z událostí projektu z projektové stěny ProjExec jsou automaticky 
zobrazovány v řece událostí (Activity stream) a podporují Embedded Experiences 


