
Mi a PCM?

A PCM (Project and Capacity Management System) támogatja a projektszerű 
működést folyamatos monitorozást biztosítva, hogy határidőre és a tervezett költségszint 
alatt leszállításra kerüljenek a projektek. További előnye, hogy optimalizálja az erőforráskapacitás-kezelést 
képesség alapján történő erőforrás igények létrehozásával és ennek megfelelő erőforrás-allokációval, valamint 
átláthatóságot és belső kontrollt biztosít a projektekre történt időráfordítások kezelése és elemzése révén.

• Ha követni és mérni szeretné a projektjei 
   előrehaladását.

• Ha egyszerűsíteni és optimalizálni szeretné 
   erőforrásainak, eszközeinek a dinamikus 
   allokációját, kihasználását.

• Ha projekt szinten szeretné követni és elemezni  
   az erőforrások időelszámolását.

Mikor érdemes megfontolni 
a bevezetését?

 A projekt portfólió kezelést 
és elemzést

A projektek tervezését, nyomon 
követését, hierarchiába szervezését

A projektek teljesítményének 
és előrehaladásának mérését

Baseline-ok kezelését és összehasonlítását

A jogosultságok és az időráfordítás (timesheet) 
kezelését

Az erőforrásigény kezelését 
és allokációját (workfl ow)

Management szintű elemzéseket és 
kimutatásokat támogató funkciók:

• A projektek idővonalon történő megtekintése

• Az erőforrások napi szintű terheltségének
   kimutatása

• A rosszul teljesítő projektekre vonatkozó 
   fi gyelmeztetések

Mit tud a PCM?
Széleskörű funkcionalitással támogatja:
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2002 550+ 70+ 180 7+ 3
alapítás éve projekt elégedett ügyfél munkatárs millió EUR 2018-ban iroda

Mortoff  számokban

Rólunk

A Mortoff  K� . 2002 óta nyújt IT szolgáltatásokat nagyvállalatoknak. A cég tevékenysége a tanácsadástól 

a fejlesztésen és tesztelésen keresztül a teljes projektmenedzsmentig, az üzleti kérdésektől az informatikai 

válaszokig terjed. Az elmúlt több, mint másfél évtized alatt a Mortoff  mindig hangsúlyt fektetett arra, hogy 

ügyfeleit klasszikus IT szolgáltatások mellett innovatív termékekkel is támogassa. Ennek a törekvésnek köszön-

hetően olyan egyedi megoldásokkal jelent meg a piacon, melyek nagyvállalatok digitális átalakulását segítik.

Kompetenciáink

Szakembereink számos területen bizonyították szakmai rátermettségüket, ennek köszönhetően olyan hozzáértő 

munkatársat vagy csapatot tudunk biztosítani ügyfeleink számára, mely a siker zálogának biztosítékául szolgál,

és egyben a hosszútávú együttműködés alapja lehet. Kompetenciáinkat - elsősorban technológiai besorolás 

szempontjából – alapvetően négy nagy kategóriába sorolhatjuk:

FEJLESZTÉS

• Backend

• Frontend

• Beágyazott

TESZTELÉS

• Tesztelési erőforrás

• Tesztautomatizálás

• Tesztmenedzsment

TANÁCSADÁS

• Projekt-

menedzsment

• Általános tanácsadás

ÜZLETI 
INTELLIGENCIA

• Big Data

• Vizualizáció

• Adattárház


