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از یک گزاار  در یزک    ایخالصهبعد مثبت خواهد بود.  هایسالچشم انداز صنعت ساخت و ساز در سال جاری و همچنین در 

ساختمانی در بسیاری از نقاط جهزان اسزت. بزه انزوان      هایپروژهوب سایت رسمی ساخت و ساز ساختمانی، نشان دهنده رشد 

درصزد   15تزا   5در سزال جزاری بزین     امومزا  سازمانی و کارهای امومی ساختمان  هایساختمانتجاری،  هایساختمانمثال، 

. به گفتزه دفتزر   رسدمیمیلیارد دالر فقط در ایاالت متحده  600درصدی به بیش از  9افاایش با افاایش یافته و به طور متوسط 

 از میزاان متوسزط    تزر سزری   دیگر هایشغلساختمانی نسبت به  هایپروژهصنعت مدیریت  اشتغال دررشد  کار و امور خارجه،

 .است

 مدیریت پروژه ساختمانی

سزاختمانی شزامل مسزیونی، تجزاری،      هزای پروژهساختمانی کاربردی خاص از اصول مدیریت پروژه برای انواع  یپروژهمدیریت 

و همچنزین   کنزد مزی را مشزص    هزا برنامزه سزاختمانی اهزداو و    یپزروژه . مزدیر  باشدمیزیست محیطی  هایپروژهصنعتی و 

اگرچزه   کنزد. تعریز  مزی  را  هزا میانیسزم کرده و ارتباطزات و  ، اجرای املیات را مدیریت رساندمیمناب  را به حداکثر  وریبهره

در صزنای  و   هزا پزروژه ساختمانی شباهت بسیاری بزه دیگزر مزدیریت     یپروژهفناوری، فرایندها و ... متفاوت هستند اما مدیریت 

مصزوب و بزا    یبودجزه نیاز به دستیابی به اهداو خود از جمله اتمام در زمان مقرر بزا   هاپروژهاین  یهمهدارد.  دیگر هایزمینه

 دارند. الاامات کیفی مورد نظر

 هزایی مایزت دارای  هزا برنامهمفید باشد. این  تواندمی ساختمانی هایپروژهو اباارها در مدیریت  هابرنامهاز سوی دیگر استفاده از 

صصزی   مزدیریت ت  ،بنزدی زمزان رنامزه ریزای و   ب ،هزا حسابو صورت  برآوردهاساده سازی  ،هافعالیتهمچون مدیریت خودکار 

 :شودمینرم افاار مفید در این خصوص ارائه  5در ادامه  اسناد هستند. مدیریت بارکاری و

Workflow Max 
Workflow Max    مزدیریت پزروژه اسزت کزه     بزرای   یک نرم افاار مدیریت فاکتورها، زمان و کار است. این نرم افزاار یزک راهیزار

اباارهایی برای فازهای شروع، اجرا، اختتام، صدور صورتحساب و مراحل فرو  دارد. قیمت گذاری برای راحتی کزاربر بزر مبنزای    

به جای ماه مقیاس زمزانی دیگزری    مثال  را تغییر داد،این مقیاس  توانمی البته بسته به بارکاری سازمان) گیردمیصورت هر ماه 

 در نظر بگیریم(.  



 

 

ی یک اباار مزدیریت  Workflow Maxساختمانی مناسب است.  هایحرفهاین نرم افاار برای معماران، مهندسان ساختمان و دیگر 

 .کندمینیا کار  Xeroاست که به خوبی با نرم افاار حسابداری 

 

Procore 
Procore          شزرکت یک نرم افاار مبتنی بر فضای ابری است کزه بزه طزور خزاص بزرای صزنعت سزاختمان توسزط     Procore 

Technologies  سزاده   یبرنامزه وب برای فراهم آوردن یزک   هایتینولوژیطراحی شده است. این نرم افاار با استفاده از آخرین

 هزای پزروژه  توانزد مزی کزه کزاربر    کنزد مزی اسزتفاده   پزروژه  ایصفحهیک داشبورد یک از  Procoreاما ایمن طراحی شده است. 

از جمله سیستم سزفار  تغییزر و    هاییویژگیرا تحت نظارت داشته باشد. این نرم افاار  هاآنچندگانه را مدیریت کند و فرایند 

اباار مدیریت ترسیم دارد که بسته به اینیه قرار است چگونه از این نرم افاار استفاده شود دارای قیمت ساالنه کم و با نزر  اابزت   

 .باشدمی

 

Build Tools 
Build Tools  ،اسزناد و مزوارد   هزا فعالیتدی، ، بودجه بنبندیزمانیک پلت فرم مدیریت پروژه مبتنی بر وب است که ارتباطات ،

بزرای هزر دسزتگاه     Build Toolsسفارشی ساخته شده اسزت.   هایپروژهبرای مدیریت  خصوصا . این اباار کندمیدیگر را مدیریت 

. ابزاار  شزود مزی به طور خودکار به سازندگان هشزدار داده   بندیزمانمتصل به وب قابل دسترسی است. در این برنامه تضادهای 

. ایزن ابزاار سزاخت یزک شزرکت      شزود مزی و اسناد ارائزه   هاپروژه یذخیرهمذکور با نر  ماهیانه و به صورت استفاده نامحدود و 

 خصوصی در آمرییا است.

 

Co-construct 
Co-construct  .بزر  نزرم افزاار    ایزن  هایویژگیهم یک نرم افاار مدیریت پروژه ساختمانی مبتنی بر وب و هم برای موبایل است

دارای امیانزاتی بزرای ایجزاد     Co-constructبنزابراین   ؛، استوار استهستند روبرو آن با کاربران که هاییچالش ترینشای  اساس

هزدو   هزای زمزان و اطمینزان از تحقز     بنزدی زمزان . همچنین دارای تقویمی برای همزاهنگی  باشدمیتغییرات آسان در پروژه 

مطل  گردند. قیمت این نرم افزاار در   هاویژگیو دیگر  هارسانیتا از به روز  سازدمیاربران را قادر ک ،comment. بصش باشدمی

 ایجاد شد. 2005در سال  Co-constructدالر در هر ماه است.  99شروع 



 

 

 

Builder TREND 
Builder TREND  اسزت کزه فراینزدهای     هزایی ویژگییک نرم افاار مدیریت پروژه مبتنی بر فضای ابری است. این نرم افاار دارای

 Builder TREND .کنزد مزی پیش از فرو  را هم مانند مدیریت، ایجاد طرح پیشنهادی و همچنین مزدیریت مناقصزه پشزتیبانی    

. همچنزین  باشزد مزی یام رسانی و ییپارچگی با نزرم افزاار حسزابداری    ها، پ، لیست کارها، تایم شیتبندیزمان هایویژگیدارای 

دالر در هر ماه بزرای هزر    99. قیمت این برنامه هم از باشدمیدارای مدیریت مشتری مانند سفار  تغییر و البته مدیریت اسناد 

 .شودمیپروژه در هر سال شروع 
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