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Słuchamy
radzimy
służymy

Naszym celem jest
Specjalizacja w zakresie planowania,
organizacji i kontroli projektów. Oferujemy
usługi przezanaczone dla firm, które oczekują,
aby ich inwestycje zostały zrealizowane
zgodnie z harmonogramem i budżetem.
Javelin Associates oferuje nowoczesne
sprawdzone światowe rozwiązania, zawsze
wychodząc na przeciw indywidualnym
potrzebom i oczekiwaniom Klienta,
co wraz z wysoką jakością świadczonych
usług, pomaga budować z Klientem
trwałą więź.
Javelin Associates specjalizuje
się w prowadzeniu ekonomicznego
servisu „on line”

Historia
Javelin Associates z siedzibą
w australijskiej Nowej Południowej
Walii działa od 1990 roku. Dyrektorem
i założycielem firmy jest Wojciech
Kawecki – polski emigrant, absolwent
Politechniki Warszawskiej oraz absolwent
Uniwersytetu Nowej Południowej Walii
w Sydney.

Wprowadzamy nowatorskie rozwiązania
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raporty są wysyłane do twojej firmy oraz do zarzadu projektu
Ref. Czesław Szarycz i Wojciech Kawecki, Incorporating Balanced
Scorecard Methodology into Project Management Systems
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Planowanie i strategia projektu

9

Opracowanie planu działania
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Planowanie przetargu i programowanie
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Projekty struktury robót
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Programy organizacji robót
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Programy kontraktowe i wykonawcze
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Plany kontroli robót
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Główne wskaźniki postępu robót
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Sprawozdania z postępu robót
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Projekty budżetu i czasu trwania robót
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Analiza oraz wykresy i krzywe postępu robót
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Analiza ryzyka i bieżących zadań
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Analiza i podział środków

„on line” komunikacja
przez Internet
komunikacja bezpośrednia

Na miarę Waszych
potrzeb i oczekiwań

Jesteśmy obecni w czasie całego
trwania Waszego projektu.

Internetowy Serwis „on line” – najbardziej
ekonomiczny z możliwych. Po wstępnych
ustaleniach i wyborze systemu w biurze
klienta, projekt obsługujemy z naszego
biura poprzez Internet. Unikamy w ten
sposób wysokich kosztów delegacji
konsultanta, ograniczając jego wizyty
do koniecznego minimum.

Serwis „on site” w miejscu projektu
prowadzimy w przypadku projektów
wymagających stałego osobistego
wsparcia konsultanta.

Doświadczenie
i wspólny sukces

Polska

konstrukcje

Australia
USA
Hong Kong
Nowa Gwinea
Indonezja
Singapur
Malezja

ropa naftowa i gaz

Nigeria

Nasz kapitał to ponad 20-letnie
doświadczenie, szereg ciekawych
i ważnych kontraktów z klientami
na całym świecie, wiele kontaktów,
które zaowocowały stałą współpracą.
Projekty
nisko –

kopalnie

średnio –
i wysokobudżetowe

Naszą obecność na międzynarodowym
i wielobranżowym rynku opieramy
na szeroko rozumianej współpracy
z firmami lokalnymi. Zatrudniamy
i szkolimy lokalnych współpracowników.
Stwarzamy nowe miejsca pracy oraz
wprowadzamy nowoczesne metody
planowania i zarządzania projektów.
Dostosowujemy nasze rozwiązania
do różnorodnych potrzeb i oczekiwań
międzynarodowego klienta.

Nasze
referencje

Bilfinger Berger
(Australia)
Budżet $ 750 mln
Projekt
M5 Wschód - główna autostrada
i najdłuższy tunnel drogowy w Australii.
Nasz Serwis
Wygranie przetargu na projekt.
Zaprojektowanie programów
i kosztorysów robót.
Projekt organizacji robót, kontroli
postępu robót oraz projekt sprawozdań
i raportów.
Był to największy rządowy pojedynczy
kontrakt budowlany w Australii.
Projekt został wykonany 6 miesięcy
przed planowanym terminem.
Serwis „on site”

Baulderstone Hornibrook
(Australia)
Budżet $ 2 mld
Projekt
Melbourne City Link – główna płatna
autostrada z lotniska do miasta.
Nasz Serwis
Projekt oraz wdrożenie planu robót,
systemu kontroli oraz wskaźników
postępu robót na zachodnią część
autostrady o wartości ponad $ 500
milionów dolarów. Roboty zostały
wykonane na czas. Zastosowaliśmy
programy Primavera P3 i SureTrak do
planowania oraz bazę danych
MS-Access i tabele Excel do raportów
i sprawozdań.
Sewis „on site”

Lockheed Martin
(USA i Australia)
Budżet $ 250 mln
Projekt
Amarykański Lockheed Martin zastosował
nasz serwis do kontroli postępu robót
australijskich projektów.
Nasz Serwis
Projekt i wprowadzenie programu
kontroli postępu robót, sprawozdania
i raporty.
Serwis „on line”

Telstra
(Australia)
Budżet $ 1 mld
Projekt
JORN – Jindalee Over The Horizon
Radar Network.
Radar poza horyzont.
Nasz Serwis
Projekt i wprowadzenie wielozadaniowego
systemu planowania i kontroli kosztów.
Serwis „on line”

Nasze
referencje

RIC – Rail Infrastructure Corporation
(Australia)
budżet $ 1 mld
Projekt
Korporacja Kolei w Nowej Południowej
Walii zleca rocznie około 3 tysiące
projektów do wykonania i nadzoru.
Nasz Serwis
Zaprojektowanie i wprowadzenie bazy
danych do kontroli projektu - planowanie w
Primavera P3. Wprowadzenie systemu
kontroli materiałów i kosztów budowy.
Projekt cyklu kontroli, sprawozdania
i raporty na wielu poziomach
odpowiedzialności.
Serwis „on site”

Lihir Gold
Coecon
(Papua Nowa Gwinea)
budżet $ 50 mln
Projekt
Kopalnia złota na wyspie Lihir, Archipelag
Wysp Salomona – Ocean Spokojny.
Nasz Serwis
Działanie kompleksowe – pełen zakres
usług: przetarg, wygranie robót,
programy budowy oraz negocjacje
w sprawch zmian w kontrakcie.
Kompletny system kontroli i planowania
projektu, nadzoru konstrukcji,
sprawozdania i raporty z postępu
robót. Serwis na budowie a w późniejszej
fazie przez Internet.
Serwis „on site” i „on line”

Petronas
(Malezja, Australia)
budżet $ 20 mln
Projekt
6.5 kilometera rurociagu gazowego przez
Cieśninę Malajską – jeden z najtrudniejszych
technicznie projektów. Nowe technologie
i metody były wprowadzane w trakcie budowy
rurociągu i wymagały dużego nakładu pracy
ze strony kontraktorów.
Nasz Serwis
Zaprojektowanie i wprowadzenie
kompletnego systemu kontroli
i programowania robót. Raporty
i sprawozdania z postępu robót dla
kontraktora i klienta Petronas Malezja.
Serwis początkowo na miejscu budowy,
później przez Internet.
Serwis „on line”

Nasi obecni
klienci
Lockheed Martin USA
(najwieksza amerykańska firma
zbrojeniowa)
ADI Australian Defence Industries
(australijska firma zbrojeniowa)
Wagstaff Piling Australia
(australijska firma budowlana)
BHP-Billiton Mitsubishi Alliance
BMA Pty Ltd
(australijska firma węglowa)

