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Az üzemekben, telephelyeken használt gépek,
berendezések rendszeres karbantatása szinte minden
iparágban létfontosságú. A jól karbantartott gépeknek
és berendezéseknek nemcsak az élettartama növelhető
jelentősen, de a gépek leállásából származó üzemi
leállások sűrűsége és időtartama is csökken, így
minimalizálható az ebből fakadó üzleti veszteség is.
Szolgáltatásunk alkalmas a gépek és berendezések
rendszeres és helyes karbantartásának kontrolljára.

Digitalizálja cége karbantartási munkafolyamatait!
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Minden gépre, berendezésre
egyedileg kialakított karbantartási
listák és feladatok rendelhetők.

A karbantartás ellenőrzése
az elvégzett feladatlisták
alapján történik.

A rendszeresen elvégzett
karbantartási feladatok növelik a
gépek, berendezések élettartamát.

Az elvégzett karbantartási
feladatlisták azonnal ellenőrizhetők
és kimutathatók a hiányosságok.

TARTSA KÉZBEN A KARBANTARTÁSI
FOLYAMATOKAT!
Az OSM Karbantartás Ellenőrzés nem csak a gépek, berendezések működőképes
állapotának megőrzésében nyújt segítséget, de a rendszerességet és a
folytonosságot is biztosítja. Amennyiben késik vagy kimarad egy gép vagy
berendezés rendes karbantartása, úgy rendszerünk értesítést küld annak
elmaradásról, így gyors beavatkozással orvosolható a probléma. Az ilyen
jellegű, figyelmeztető értesítések sűrűsége vagy elmaradása pontos képet
ad karbantartó kollégák a munkavégzésének, illetve a munkaszervezés
hiányosságairól. A folyamatos kontroll biztonságot és támpontokat
ad a dolgozóknak feladataik pontos elvégzéséhez.

Mitől eredményes a Karbantartás ellenőrző rendszerünk?
Ellenőrző rendszerünk segítségével Ön kontrollálhatja a gépek, berendezések karbantartási
munkafolyamatait, ellenőrizheti az elvégzett vagy el nem végzett feladatokat.
Gépenként, berendezésenként egyedi karbantartási feladatlistákat adhat meg, így munkatársai
pontosan tudják milyen feladatokat végezzenek el.
Ugyanazon karbantartási munkafolyamatok növelik a gépek, berendezések élettartamát és csökkentik
a leállási időt, ami biztosítja a termelés folyamatosságát és minimalizálja a leállásból eredő
veszteséget.
Rendszerünk az előre beállított eseményekről vagy a munkafolyamatok elmaradásáról értesítést vagy
figyelmeztetést küld.
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Hogyan működik a rendszerünk?
A Checkingsystem Karbantartás
Ellenőrzés megoldás használata
rendkívül egyszerű. A
karbantartók az okostelefont
vagy tabletet használva gépről
gépre haladva igazolhatják az
elvégzett munkákat. A rendszer
automatikusan küldi az adatokat
az elvégzett feladatokról, amik
rövid időn belül ellenőrizhetők.

QR kód olvasás
Tevékenység lista
Feladatok elvégzése
Feladatok igazolása

A kezdőképernyőn a karbantartó
személyzet kiválasztja a
karbantartásra kijelölt gépet,
berendezést.

Adminisztrációs felület

A karbantartási listák testre
szabhatók.

Ellenőrzés

Meghatározhatók még:
Egyénre szabott feladatok
Jelenthetők a rongálások,
hibák

A kiválasztott géphez,
berendezéshez tartozó
feladatlista áttekinthetővé teszi
a karbantartási feladatokat,
amelyeket
Készenlét esetén pipálni
lehet.
Lehetőség van fotó
készítésére.
Felvehető jegyzőkönyv is.
A műveltek végén a „Befejez”
gombra kattintva a gép/
berendezés karbantartása
véget ér.

A „Befejezés” gombra kattintva
az alábbi információk jelennek
meg:
Gép/berendezés neve
Feladat leírása
A feladatot elvégző személy
neve
A határidő és a feladat valós
elvégzése
A munkavégzés időtartama
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Érdeklődjön szaktanácsadónknál
vagy regisztráljon weboldalunkon
egy biztonságos, személyes találkozóra!

