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ČO ZÍSKATE

INFORMAČNÝ SYSTÉM
PRE SPRÁVU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ

Živé prepojenie so schémami
Modernizácia firemných procesov – workflow
Lepšie plánovanie – preventívna aj prediktívna
údržba

„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.)

Umelá inteligencia nájde opakujúce sa poruchy
Podpora pre legislatívne požiadavky (VTZ)
Budete informovaní – notifikácie

www.sfera.sk
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ZOZNAM MODULOV/OBLASTÍ

ZARIADENIA

PLÁNOVANIE

KATALÓG MATERIÁLU

Sledovanie stavu a technických
parametrov vašich zariadení. Pripravené
pasporty vám v tom pomôžu.
Nevyhovujú? Nevadí, môžete si vytvoriť
vlastné.

Automatické periodické plánovanie
alebo na základe pravidla. Optimalizácia
intervalov na základe zvolenej stratégie a
prediktívna údržba. To všetko vám
pomôže pri zostavení optimálneho plánu
údržby.

Budovanie katalógu materiálu,
sledovanie technických parametrov
n á h ra d nýc h d ielov, evid ova n ie
alternatív. Nechajte systém aby
predikoval spotrebu náhradných dielov
a nastavil hladiny automaticky.

PRACOVNÍCI

NÁKUP

Sledujte certifikáty a osvedčenia svojich
zamestnancov. Vyšlite ich včas na
školenia, či zdravotné prehliadky. Majte
prehľad o ich zodpovednostiach.

Komplexná podpora procesov nákupu.
Žiadanky na nákup služieb a materiálu,
schvaľovacie konanie, a elektronické
výberové konania. Pre dosiahnutie
najoptimálnejšej výšky zásob nechajte
systém nech tvorí požiadavky na nákup
automaticky, na základe vypočítaných
hladín zásob.

SCHÉMY
Technická grafická dokumentácia
inteligentnejšia ako ste ju poznali
doteraz. Prepojte údaje z databázy
zariadení s vašimi schémami. Vďaka
grafickým analýzam môžete prijať rýchlo
správne rozhodnutia.
ČINNOSTI A ZÁKAZKY
Sledujte čo sa dialo s vašimi zariadeniami.
Kto, kedy a čo urobil, a koľko vás to stálo.
POŽIADAVKY
Požiadavky na prácu, zmenu, či hlásenie
o poruche. Jednoducho a pre všetkých
vďaka neobmedzenému počtu
užívateľov.
ROZPOČTY
Zostavenie rozpočtu na budúci rok
nebolo nikdy jednoduchšie. Porovnajte si
viacero variantov, porovnajte si minulým
rokom.
PORUCHOVÉ UDALOSTI
Od zaznamenania poruchy cez analýzu
koreňových príčin a návrh nápravných
opatrení, až po ich schválenie, vyriešenie
a sledovanie efektívnosti. Pri identifikácii
podobných či opakovaných porúch vám
pomôže umelá inteligencia!

ĎALŠIE INFORMÁCIE

INŠPEKCIE
Inšpekčné činnosti vám pomôžu sledovať
stav vašich zariadení a predpovedať, kedy
dôjde k prekročeniu limitných stavov.
Protokoly z inšpekcie zostavíte na jedno
kliknutie. Sledujte stav riešenia
inšpekčných nálezov s istotou, že
neupadnú do zabudnutia.
MOJE ÚLOHY
Nastavte procesy a nechajte kontrolu
úloh na systém. Automaticky zistí, kto je
zodpovedný za riešenie úlohy, priradí
termín a upozorní riešiteľa na novú
úlohu. Ďalšie upozornenie príde v
stanovaný čas pred termínom a následne
zoznam zameškaných úloh 1x týždenne.

BUSINESS INTELLIGENCE
Zostavte reporty pre vás a vedenie na
jedno kliknutie. Zistíte, na ktorých
procesoch trávite najviac času, čo vás
stojí najviac peňazí. Vizualizácia v
podobe grafov a tabuliek.

Príjmy, výdaje a preskladnenie nie len na
tradičné sklady, ale aj na príručné a
neúčtovné sklady vám umožní viesť
skladovú evidenciu podrobnejšie.

KONTAKTY

TEL: +421 (2) 502 13 142
E-MAIL: obchod@sfera.sk
www.sfera.sk
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Riadené rezervácie materiálu s
automatickou zmenou pri požiadavke s
vyššou prioritou. Elektronická súpiska
materiálu emailom. Podobne ako vo
vašom obľúbenom eshope.
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