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ShareProject to platforma internetowa wspierająca realizację projektów 
w branży budowlano-konstrukcyjnej, obejmującej projektowanie, produkcję, 
transport i montaż konstrukcji stalowych. Działanie systemu skierowane 
jest na maksymalny wzrost efektywności komunikacji na każdym etapie 
realizacji projektu oraz na optymalizację procesów kontroli poprzez śledzenie 
progresu realizacji z wykorzystaniem mechanizmów wizualizacji 3D. 

Platforma ShareProject jest odpowiedzią na potrzeby branży zebrane na 
podstawie wieloletniego doświadczenia w realizacji projektów w branży 
energetycznej, przemysłowej i kubaturowej.

• Gromadzenie i przechowywanie danych projektowych w jednej bazie umożliwia 
współdzielenie dokumentacji i informacji pomiędzy kilkoma podmiotami realizującymi 
projekt. 

• Modułowa budowa zapewnia elastyczność użytkowania, użytkownik może  
korzystać ze wszystkich lub tylko z wybranych modułów, które są dostosowywane  
do indywidualnych potrzeb.

• Dostęp ze wszystkich urządzeń mobilnych, użytkowanie platformy nie wymaga 
instalacji dodatkowego oprogramowania oraz inwestycji w infrastrukturę sprzętową. 

• Rozbudowane narzędzie do prowadzenia uzgodnień technicznych.
• Śledzenie w czasie rzeczywistym postępu prac na etapie projektu, produkcji, 

transportu i montażu zarówno na narzędziach menadżera (wykresy, raporty)  
jak i w modelach 3D konstrukcji.

• Dynamiczny podgląd konstrukcji w modelu 3D z odwołaniami do powiązanych 
dokumentów.
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Działanie platformy ShareProject jest skierowane na wzrost efektywności komunikacji. 

Wspólna baza do prowadzenia uzgodnień projektowych pomiędzy podmiotami 
zaangażowanymi w projekt, również z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, zaprojektowana 
w sposób przyjazny dla użytkownika, pozwala na szybką, przejrzystą komunikację, umożliwia 
monitoring kwestii wymagających uzgodnień i wyjaśnień, posiada wbudowany mechanizm 
raportów i powiadomień. 
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ShareProject jest platformą modułową, która kompleksowo wspiera zarządzanie dzięki modułom:



MTA Engineering Sp. z o. o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów www.mta-online.net

Platforma ShareProject organizuje dystrybucję dokumentów projektowych,  
umożliwia dostęp do aktualnych rewizji oraz śledzenia zmian w statusie dokumentów. 

Moduł 3D służy do wizualizacji konstrukcji i w sposób dynamiczny wiąże poszczególne 
elementy konstrukcyjne z odpowiednimi dokumentami projektowymi takimi jak rysunki 
warsztatowe, plany montażowe, listy materiałowe, dokumenty jakościowe. 
• Szybka i prosta dystrybucja dokumentacji
• Dostęp do aktualnych rewizji dokumentów oraz do kopii archiwalnych 
• System powiązań pomiędzy elementami konstrukcyjnymi a ich dokumentacją 
• Prezentacja graficzna 3D konstrukcji z podziałem na zakresy i etapy
• Dostęp do szczegółowych informacji o elementach konstrukcyjnych z poziomu modelu 3D

Platforma jest wyposażona w mechanizmy wspierające  
kontrolę nad realizacją projektu.
• Aktualne zestawienie stanu wykonania poszczególnych etapów 

realizacji: projektowanie, produkcja, transport, montaż dla 
określonych zakresów projektowych.

• Monitoring stanu zaawansowania realizacji z rozbiciem na 
pojedyncze elementy wysyłkowe. 
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• Graficzna prezentacja stanu zaawansowania poszczególnych 
etapów realizacji w modelu 3D z wbudowanym generatorem 
raportów. 

• Bilansowanie tonażowe zrealizowanej konstrukcji  
dla poszczególnych faz realizacji.

• Harmonogram projektu z prezentacją stanu zaawansowania prac 
na poszczególnych zakresach i etapach projektowych.


