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UBS face față provocărilor aduse de fuziune 
și acces de date global cu ARCHIBUS
Lider mondial în managementul financiar, bancar și de investiții, UBS combină 
puterea financiară cu o cultură globală care încurajează schimbarea. Această 
atitudine a condus departamentul de Facilities Management al companiei către 
implementarea unei serii de îmbunătățiri bazate pe ARCHIBUS. 

Fuziunea UBS cu Paine Webber – o provocare 
În anul 2000, UBS a cumpărat Paine Webber, instituție care folosise cu succes 
ARCHIBUS în mai multe locații. Fuziunea a provocat cele două companii să facă 
față metodelor diferite de alocare, folosind scenarii diferite de raportare și timp în 
operațiunile de CAFM. 

UBS a cerut partenerului său ARCHIBUS Robotech CAD Solutions, Inc., să-și 
adapteze sistemul astfel încât să furnizeze un proces solid de chargeback, să 
standardizeze urmărirea gradului de ocupare și să integreze cu LDAP Web 
directory și bazele de date de telecomunicații. Folosind procedurile standard de 
Occupancy, ARCHIBUS poate să combine birouri primare și secundare per angajat 
și să furnizeze numerotarea Capacitate – Ocupare – Locuri libere pe planul 
etajelor, departamentelor și standardelor de cameră. Desenele AutoCAD®, 
planurile de etaj încorporate și regiunile polyline au fost standardizate în UBS 
Americas. O aplicație standard Web de tip stacking pune la dispoziție analize 
vizuale ale alocărilor și gradului de ocupare în timp real folosind un browser de 
Web. Scripturile standard furnizează date de schimb cu directoarele Web LDAP, 
obținând informații despre personal din Peoplesoft® și trimițând mai departe 
directorului de Web date legate de locația angajatului. 

"Alocările lunare și semestriale sunt acum la termen, corecte și consecvente” 
declară Michael Holden, Facilities Manager. "Acestea sunt esențiale pentru 
raportarea financiară a băncii. Cheia succesului nostru este abilitatea ca 
ARCHIBUS să fie personalizat pentru cerințele noastre. Procesul a fost foarte 
complex din cauza companiilor multiple, dar ARCHIBUS a reușit să rezolve orice 
problemă apărută.”
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UBS

Weehawken, New Jersey

Cinci mari campusuri în patru orașe americane, 
16 clădiri, 5,2 milioane de metri pătrați de 
spațiu 

Real Property & Lease Management, Strategic 
Master Planning, Space Management, Overlay 
cu Design Management for AutoCAD and Revit, 
Furniture & Equipment Management, 
Telecommunications & Cable Management, 
Building Operations Management

ArchiSTACK (o aplicație intranet pentru grafice 
pe bază de Stacking charts pentru clădiri, de la 
Robotech CAD Solutions, Inc.) și Autodesk 
Architectural Desktop®

Cinci baze de date separate care necesitau 
standardizare / consolidare; fuziunea cu Paine 
Webber a introdus date inconsistente din 
diferite sisteme cărora le lipsea centralizarea; 
cerințe de raportare multi-nivel și nevoia de 
customizare.

Date integrate legate de spațiu și situația 
financiară în urma fuziunii; un acces la date facil 
și îmbunătățit și livrare la nivel global; rapoarte 
detaliate care au dus la economisirea a milioane 
de dolari din chirii.

ARCHIBUS Web Central

Consolidarea bazelor de date în UBS Americas
Inițial au existat cinci baze de date separate întreținute în cinci locații principale, 
fiecare supervizată de un operator CAFM. Noile dotări VPA (Virtual Private 
Database) ale ARCHIBUS au creat oportunitatea de a le consolida într-o bază de 
date unică pentru schimbări coordonate și colaborare – și folosirea unui singur 
set de rapoarte – în timp ce fiecare site manager este răspunzător de clădirea 
avută în administrare. 

Raportare globală UBS 
Implementarea cu succes a ARCHIBUS în UBS Americas a inițiat un efort global, în 
ideea de a crea un portal general pentru toată compania. Acesta a fost gândit să 
stocheze datele CAFM folosind ARCHIBUS, găzduind astfel toate datele specifice, 
inclusiv metodele de măsurare a spațiului și calculele indicatorilor de performanță (KPI).

Economii din chirii de ordinul milioanelor
 "ARCHIBUS ne-a pus la dispoziție uneltele pentru o planificare rapidă și exactă 
care se reflectă în economii de milioane de dolari din chirii de-a lungul anilor de 
operare,” declară Tim Willis, Senior VP, Corporate Real Estate.

Mărirea accesului cu ARCHIBUS Web Central
UBS planifică instalarea ARCHIBUS Web Central pentru a da utilizatorilor săi 
posibilitatea de a accesa mai ușor informația. Fiecare persoană din bancă lucrează 
în ARCHIBS la diverse niveluri de securitate – baza de date completă a angajaților 
este actualizată continuu de la mii și mii de centre de cost și personal tehnologic. 
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