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Primaned Relatics Connector
Belangrijkste Features
Relatics naar Primavera P6 import
 Het importeren van personen (plat
of hiërarchisch) naar de ‘Resource’
bibliotheek.
 Het importeren van objectenboom
(plat of hiërarchisch) naar de
‘Activity Code’ bibliotheek.
 Het importeren van de
objectenboom (plat of hiërarchisch)
naar de ‘WBS’.
 Het importeren van taken als
Activiteiten.
 ‘Resource’, ‘Activity Code’, ‘WBS’ en
‘Activity’ elementen kunnen
aangepast worden indien deze in de
Relatics gewijzigd zijn.

Primavera P6 naar Relatics export
 De Early Start en Late Finish worden
op objectenniveau geüpload van
Primavera P6 naar Relatics.
 Exporteren van WBS elementen.
 Exporteren van activiteiten.
 Exporteren van WBS elementen met
daaraan gekoppelde activiteiten.

Relatics is een veel toegepaste software applicatie voor System
Engineering (SE). In Relatics is de gebruiker in staat om de vraag
specificatie vast te leggen. Omdat bij bouwprojecten de overheid
steeds meer aan de markt over laat, wordt het steeds
belangrijker om die vraag specificatie goed vast te leggen.
Primavera P6 EPPM is een bij de bouw veel toegepast projectmanagementsysteem. Bij veel ondernemingen wordt met beide
systemen gewerkt en worden veel gegevens zowel in Relatics als
in Primavera P6 EPPM ingebracht. Vaak gaat het hier om dezelfde
gegevens. Dit overbodige werk is inefficiënt en zeer foutgevoelig.
Een typefout is snel gemaakt. Hierbij ontstaat al gauw de
behoefte om deze twee systemen met elkaar te koppelen.

De “Primaned Relatics Connector” is een generieke en flexibele
interface welke is ontworpen door Primaned B.V.. Het stelt de
gebruiker van Relatics en Primavera P6 EPPM in staat om gegevens
tussen deze beide systemen te synchroniseren. Generiek omdat de
connector met elke willekeurige Relatics en Primavera P6 omgeving
kan werken. Flexibel omdat u bepaald welke gegevens u van waar
naar waar wenst te synchroniseren. Eén Relatics omgeving wordt
hierbij gekoppeld aan één project in Primavera P6 EPPM. In een
configuratiebestand ontwerpt u de synchronisatie. U kunt
bijvoorbeeld de objectenboom vanuit Relatics importeren in
Primavera P6. De in Primavera P6 aangemaakte activiteiten kunt u
daarna in Primavera P6 koppelen aan de vanuit Relatics geïmporteerd
objectenboom. Nadat u in Primavera P6 de planning hebt
doorgerekend kunt u bijvoorbeeld de Early Start en de Late Finish per
object verzenden naar Relatics. Ook is het mogelijk om personen
vanuit Relatics te importen in de resource bibliotheek van Primavera
P6. Indien u voor een andere Relatics omgeving dezelfde gegevens
wenst uit te wisselen dan kunt u heel eenvoudig de eerder
aangemaakte configuratie kopiëren voor de nieuwe Relatics
omgeving.
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Overige functionaliteiten
 Het kunnen aanmaken van
configuraties ten behoeve van
import/ export acties.
 Kopiëren en verwijderen van
configuraties.
 Van elke import/ export worden
twee logbestanden aangemaakt die
het proces vastleggen.
 Een bestand voor alle
foutmeldingen en één bestand met
daarin alle meldingen.

Belangrijkste voordelen
 Geen dubbele invoer van dezelfde
gegevens.
 Minder kans op fouten.
 Schaalbaar en eenvoudig in gebruik.
 Flexibele data uitwisseling.
 Snel kunnen configureren van
enkele nieuwe data integratie
configuraties.
 Efficiëntere werkwijze.

Meest gestelde vragen
1. Is het een web-based oplossing?
Antwoord, nee de Primaned Relatics Connector is een standaloneapplicatie.
2. Kan het geïnstalleerd worden op een server?
Antwoord, ja dat is mogelijk.
3. Kan het geïnstalleerd worden op een werkstation?
Antwoord, ja ook dat is mogelijk.
4. Kan het werken met meerdere Primavera P6 databases?
Antwoord, nee de interface werkt met één Primavera P6 database.
Het kan wel met meerdere instanties binnen één database werken.
5. Hoe gaat de interface om met het verwijderen van data?
Antwoord, de interface verwijdert niets. Het voegt data toe en wijzigt
data.
6. Waarop is de Primaned Relatics Connector gebaseerd?
Antwoord, aan de Relatics kant wordt er gebruik gemaakt van WebServices en aan de Primavera P6 kant wordt gebuik gemaakt van de
Integration API.

Gerelateerde producten
Primaned Relatics Connector werkt
met de volgende Primavera P6
applicaties:
 Primavera P6 Enterprise Project
Portfolio Management.
 Primavera P6 Professional.
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