




Pontis Engineering is actief in de constructie van rotorbladen voor

windmolens. Met medewerkers over de hele wereld is communicatie en

samenwerking een uitdaging. De online samenwerkingstool Projectplace

biedt de oplossing voor document management, planning en  online

conferencing. Altijd en overal.
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FEITEN OVER PROJECTPLACE



Een uur winst
per dag

 





   





     

    

      





Vrijheden


      

     



    

      



  



     









  



      

     



      

    











     









      



‘Projectplace	is	
de spin in het
web voor elk

project. Hiermee
hebben we

totale grip op
alle	activiteiten’



      

     





Webbased tool




      



  











       









    

      

      



 





Vergaderen
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‘Iedereen	werkt	
met dezelfde

informatie
en kan zijn

commentaar
geven. En het

maakt niet waar
men	verblijft’






