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Mějte pod kontrolou svá zařízení a jejich provoz.
Šetřete náklady způsobené nečinností zařízení, špatnou
revizí či prodlevami při ručním vystavování a předávání
pracovních povolení či jiných dokumentů.
Webová aplikace Servis a údržba je určena pro sledování
a péči o zařízení organizace. Může být provozována
samostatně nebo jako součást informačních systémů, které
nemají tuto oblast řešenou. Díky datové pumpě si umí převzít
informace z téměř jakéhokoliv zdroje dat.

Přínosy a výhody aplikace:

V aplikaci je možné přidělovat velmi podrobná práva podle
kompetencí jednotlivých pracovních pozic a uživatelských
rolí, např. role vystavovatel, kontrolor, schvalovatel,
kalkulant, správce systému apod. Potřebné informace si zde
naleznou nejen techničtí pracovníci, ale také jejich nadřízení
a manažeři.
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snížení pracnosti a chybovosti při tvorbě revizních
zpráv díky množství kontrolních mechanismů, jako
např. kontrola povinných polí či automatické
doplňování kontextových položek
přístup k datům kdykoliv a kdekoliv s internetovým
připojením
možnost využívat systém jako celek nebo pouze
vybrané moduly
e-mailové notiﬁkace o nových krocích a událostech
v systému
možnost vystavovat formuláře pouze elektronicky nebo
v kombinaci s písemnými povoleními, přikládání
naskenovaných dokumentů
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Servis a údržba
Revize zařízení

Moduly aplikace
Revize zařízení
Revision of Equipment
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evidence plánovaných revizí i revizí mimo cyklus
sledování vystavených revizí, historie změn (logování
změn)
nálezy, které se vyskytnou během revize, se automaticky
zaznamenají do modulu Sledování údržby, se kterým je
modul Revize zařízení úzce provázán
přenos informací o technickém stavu do historie
technických objektů
přehledná tvorba protokolů do předvyplněných formulářů
manažerská vyhodnocování – okamžitý přehled
technických objektů, odvolávek, protokolů a závad

Sledování údržby

Sledování údržby

Karel Sobotka
Jan Novák

Maintenance Monitoring

Petr Svoboda
Anna Liptáková
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evidence provozních údálostí a požadavků na údržbu
sledování aktuálního stavu v celém průběhu událostí
možnost vytvářet sestavy a statistiky – export dat do .xls,
.csv, .xml
pokud je pro zásah údržby potřebné povolení, vytvoří se
po uložení této události automaticky záznam
v modulu Pracovní povolení
požadavek na údržbu lze pořídit buď přímým zadáním
v modulu Sledování údržby nebo na základě převzetí
nálezu z modulu Revize zařízení

Eva Novotná
Martin Budaj
Kateřina Svobodová

Pracovní povolení

Pracovní povolení
Work Permit

Jan
Novák
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sledování stavu povolení k práci
zkrácení doby vyřízení povolení díky možnosti využít
e-mailovou notiﬁkaci k upozornění na nové kroky
kontrola vyplnění položek povinných pro dané povolení
úspora pracnosti díky možnosti zaznamenat v modulu
pouze nejnutnější údaje a přiložit naskenovaný formulář
písemného pracovního povolení
s podrobnějšími informacemi – pokud je potřebné vystavit
pracovní povolení také ručně
archivace starších pracovních povolení
manažerská vyhodnocování – sestavy a přehledy přímo
v prostředí modulu, další tvorba statistik exportem dat
do .xls, .csv, .xml
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