Copa do Mundo 2014 da FIFA no Brasil com PKM

Após a Copa do Mundo de Futebol é
a preparação para a próxima Copa.
estabelecidos pela FIFA, a Confederação
Brasileira de Futebol e todos os estatutos
locais e nacionais.
O Grupo Stadia, responsável pelo Projeto e
Gerenciamento escolheu PKM após uma
extensa avaliação de sistemas de liderança
e consideração da sua experiência anterior
com alguns destes sistemas. O Grupo StaConclude está extremamente feliz por
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jetos de construção complexa, em uma
base Software-as-a-Service (SaaS).
A entrega de suas soluções em uma base
SaaS significa que Conclude lida com toda
a hospedagem do sistema, serviço e suporte como um serviço. Os custos de aquisição do hardware e licenças de software
essenciais adicionais não são incorridos. A
taxa de aluguel é baseada apenas no número de usuários registrados trabalhando

Grupo Stadia – São Paulo
O Grupo Stadia é pioneiro no segmento de
Projetos Esportivos e líder no desenvolvimento de estádios urbanos integrados
como lugares de encontro e partilha, entretenimento e orgulho na comunidade.
O Grupo Stadia desenvolve projetos de
Estádios emblemáticos para a Copa do
Mundo de 2014: masterplan, centros de
treinamento e entretenimento. O Grupo
Stadia também gerencia obras de construção e fornece consultoria técnica especializada.
Conclude Gm bH –
servindo soluções inteligentes
Lançada em Düsseldorf em 2002, Conclu-

em um determinado projeto. Não há custos
incrementais ocultos para armazenamento
de dados, tráfego e suporte (técnico) ou
alterações de configuração. O aluguel
mensal inclui todas as
funções ServicePoint.
Além do Espaço de Projetos PKM, Conclude fornece outras soluções integradas para
o gerenciamento proativo de orçamentos,
custos, riscos e defeitos. Conclude também
oferece soluções especiais para o inventário de máquinas, gerenciamento de instalações e implementação de programas de
proteção de ruído – tudo isto na qualidade
de software de localização independente,
assim como um serviço fornecido através
da Internet.

de é uma provedora de serviços de alta
O espaço virtual de projetos PKM está atualmente a apoiar mais de 25.000 usuários em mais
de 1000 projetos que envolvem um volume de construção de mais de 80 mil milhões de
Euros, em 38 países diferentes e 13 versões linguísticas diferentes. Nossos clientes incluem:
Accor, Airbus, BBI, BMW, BBVA, Drees & Sommer, Deutsche Bank, Dresdner Bank, ECB,
Fichtner, Grupo Stadia, HochTief, Mercedes-Benz, Munich Re, Roche, Schott, Siemens e UBS.

