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TECHNICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
PRE PODPORU PROCESOV
RIADENIA ÚDRŽBY
S KONCEPCIOU UNIKÁTNEHO NATÍVNEHO
PREPOJENIA RELAČNEJ DATABÁZY
S GRAFICKOU INFORMÁCIOU

ČO ZÍSKATE

jeden systém pre textové aj grafické informácie
o technických zariadeniach
živé prepojenie zariadení v technologických schémach
a možnosť grafických analýz
vecné aj finančné plánovanie údržby v jednom systéme
sledovanie legislatívne záväzných termínov jednotlivých
údržbárskych aktivít a ich včasná notifikácia zodpovedným
pracovníkom
sledovanie nákladov na údržbu zariadení ako aj na
projekty či odstávky
konfigurovateľný workflow a automatické notifikácie

„Bez technického riešenia, aké umožnil XMatik,
by sme nevedeli prekonať problém s adresnou
evidenciou a pohybom materiálu k akciám údržby“
(Ing. Gabriel Zsilinszki, Duslo a.s.)

cenníky externých dodávateľov a automatický výpočet
predpokladaných nákladov na outsourcované služby
možnosť užívateľskej konfigurácie a úpravy výstupov
možnosť prepojenia na ERP alebo technické systémy (SAP,
SCADA)

www.sfera.sk
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CHARAKTERISTIKY

ZOZNAM MODULOV / OBLASTÍ

KOMPLEXNOSŤ

KONFIGUROVATEĽNOSŤ

SPRÁVA TECHNICKÝCH

Komplexný pohľad na stav technických
zariadení počas ich životného cyklu nielen
prostredníctvom formulárových a tabuľkových
zobrazení ich statických a dynamických
parametrov, ale aj ich vizualizáciou v
technologických schémach, prípadne určením
ich okamžitej polohy v priestore. Podpora
prevádzkovej bezpečnosti grafickou
informáciou o zónach nebezpečia vzniku
požiaru alebo výbuchu, únikových trasách,
miestach zhromaždenia s možnosťou
modelovania dopadov závažných udalostí.

Prispôsobenie základných parametrov
plánovania, notifikácií a evidencie výkonov
potrebám zákazníka a meniacej sa legislatíve.
Konfigurovateľné šablóny zostáv, protokolov
a certifikátov. Možnosti užívateľskej
konfigurácie riadiacich štruktúr správcom
systému.

ZARIADENÍ
SPRÁVA ÚDRŽBOVÝCH AKTIVÍT
A ČINNOSTÍ
SPRÁVA PORUCHOVÝCH
OBLASTÍ
SPRÁVA VTZ

MODULARITA
Výber modulov systému podľa priemyselného
odvetvia alebo charakteru nasadenia.

PLÁNOVACÍ MODUL
(VECNÉ PLÁNOVANIE)
PLÁNOVANIE A ROZPOČTY
NÁKLADY

KOMPATIBILITA

UNIVERZÁLNOSŤ

BUSINESS INTELIGENCE

Plná kompatibilita s legislatívou, určujúcou
podmienky bezpečnej a spoľahlivej prevádzky
technických zariadení. Priebežná aktualizácia
podľa meniacej sa legislatívy.

Umožňuje priebežne rozširovať štruktúry
údajov a dopĺňať aplikačné funkcie podľa
požiadaviek klienta.

VÝBEROVÉ KONANIA
SERVICE DESK
ODSTÁVKY A PROJEKTY

®

ĎALŠIE INFORMÁCIE

KONTAKTY
ADRESA
sféra, a.s., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava
TEL: +421 (2) 502 13 142
E-MAIL: obchod@sfera.sk
www.sfera.sk
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