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Majte pod kontrolou svoje zariadenia a ich prevádzku.
Ušetrite náklady spôsobené nečinnosťou zariadení,
nesprávnou revíziou alebo omeškaním pri ručnom
vystavovaní, pri odbavovaní pracovných povolení
a iných dokumentov.
Webová aplikácia Servis a údržba je určená pre sledovanie
a dohľad nad zariadeniami v organizácii. Môže byť používaná
samostatne alebo ako súčasť informačných systémov, ktoré
nemajú túto oblasť vyriešenú. Vďaka dátovej pumpe si
dokáže prevziať informácie z takmer akéhokoľvek zdroja dát.
V aplikácii je možné prideľovať veľmi podrobné práva podľa
kompetencií jednotlivých pracovných pozícií
a používateľských rolí, napr. rola vystavovateľa, kontrolóra,
schvaľovateľa, kalkulanta, správcu systému apod. Potrebné
informácie si tu nájdu nielen technickí pracovníci, ale aj ich
nadriadení a manažéri.
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zníženie prácnosti a chybovosti pri tvorbe revíznych
správ vďaka množstvu kontrolných mechanizmov, ako
je napr. kontrola povinných polí alebo automatické
doplňovanie kontextových položiek
prístup k dátam kedykoľvek a kdekoľvek
s internetovým pripojením
možnosť používať systém ako celok alebo len jeho
vybrané moduly
e-mailové notiﬁkácie o nových udalostiach a postupoch
v systéme
možnosť vystavovať formuláre len elektronicky alebo
v kombinácii s písomnými povoleniami, priložením
naskenovaných dokumentov
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Servis a údržba
Moduly aplikácie

Revize zařízení

Revízie zariadení
Revision of Equipment
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evidencia plánovaných revízií aj revízií mimo cyklus
monitoring vystavených revízií, história zmien (logovanie
zmien)
nálezy, ktoré sa objavia behom revízie, sa automaticky
zaznamenajú do modulu Sledovanie údržby, s ktorým je
modul Revízie zariadení prepojený
prenos informácií o technickom stave do histórie
technických objektov
prehľadná tvorba protokolov do predvyplnených
formulárov
manažérske vyhodnocovanie – okamžitý prehľad
technických objektov, odvolávok, protokolov a porúch

Sledování údržby

Monitoring údržby

Karel Sobotka

Maintenance Monitoring

Jan Novák
Petr Svoboda
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evidencia prevádzkových udalostí a požiadaviek na údržbu
monitoring aktuálneho stavu v priebehu udalostí
možnosť tvorby prehľadov a štatistík – export dát do .xls,
.csv, .xml
ak je pre zásah údržby potrebné mať povolenie, utvorí sa
po uložení tejto udalosti automaticky záznam do modulu
Pracovné povolenia
požiadavku na údržbu je možné vytvoriť buď priamym
zadaním v module Monitoring údržby alebo na po prevzatí
nálezu z modulu Revízie zariadení

Pracovné povolenia
Work Permit
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monitoring stavu pracovných povolení
skrátenie času potrebného na vybavenie povolenia vďaka
možnosti použiť e-mailovú notiﬁkáciu pre upozornenie
na nové kroky
kontrola vyplnenia položiek povinných pre vybrané
povolenia
zníženie prácnosti vďaka možnosti zaznamenať do modulu
len tie najnutnejšie údaje a priložiť naskenovaný formulár
písomného pracovného povolenia s podrobnejšími
informáciami – ak je potrebné vytvoriť pracovné povolenie
aj v písomnej (papierovej) podobe
archivácia starších pracovných povolení
manažérske vyhodnocovanie – zostavy a prehľady priamo
v prostredí modulu, ďalšia tvorba štatistík po exporte dát
do .xls, .csv, .xml
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Anna Liptáková
Eva Novotná
Martin Budaj
Kateřina Svobodová

Pracovní povolení

Jan
Novák

