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Az iparvállalatok számára lé  ontosságú a termeléshez használt berendezések folyamatos, megbízható, ki-
esés nélküli üzemelése. A működőképes állapot fenntartásához szükséges a kalibrált paraméterek felügyele-
te és az időszakos karbantartások elvégzése.  A karbantartás támogató szo  ver - mobil alkalmazás - segítsé-
get nyújt a karbantartási- és ellenőrző adatgyűjtési feladatok szervezéséhez, végrehajtásához, az eredmények 
nyilvántartásához és kiértékeléséhez

Vonalkódtechnológia és automa  zálás

Az alapadatok megadása után a különböző gépekhez rendelt ellenőrzési- és beavatkozási helyek 
felhasználásával bejárási körök hozhatók létre. A bejárási körökhöz rendelhetők az ellenőrzési és beavatkozási 
helyek, szakmák, valamint megadható a szükséges bejárási gyakoriság. 
Az ellenőrzendő egységhez (helyekhez) a rendszer vonalkódot generál ezzel segí   a munkavégzés során 
történő beazonosítást. A helyhez rendelhetők (feltölthetők) képek és PDF dokumentumok. A mérési 
feladatok rögzítése érték választással, vagy érték megadással történhet. 

Azonnal rendelkezésreálló információk

A szo  ver mobil adatgyűjtőn futó része lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy a szükséges információk azon-
nal, a helyszínen elérhetők legyenek (online és offl  ine egyaránt). 

Az első fontos feladat a szükséges alkatrész(ek) meghatározása. Az alkalmazás segítségével a több szintű gép-
struktúrához rendelhető alkatrészek tulajdonságaik alapján is szűrhetők, így gyorsan meghatározható a szük-
séges cseredarab  pusa vagy akár az esetlegesen használható helye  esítő termékek. A kiválaszto   alkatrész 
készletéről azonnali visszajelzést ad a rendszer.

A munkafolyamat kezdéséhez a dolgozó mobil adatgyűjtőjén belép a rendszerbe. A  ól függő-
en, hogy milyen szakmai besorolással rendelkezik, ki tudja választani az időszak szerint aktu-
ális feladatokból azokat, melyek végrehajtásához az ő szakmája le   hozzárendelve. Vonalkód 
olvasással beazonosítja a helyet. Adatgyűjtőjén megjelennek az ado   helyhez tartozó felada-
tok és a végrehajtáshoz szükséges információk.

    
Vonalkód alapokon



A másik fontos funkció az alkatrészek helyének és mennyiségének 
pontos nyilvántartása. 

A szo  ver segítségével pontosan beazonosítható az alkatrészek rak-
táron belüli helye. A szükséges alkatrész kiválasztásakor az alkalma-
zás azonnal megmutatja, hogy melyik raktárban, melyik tárolóhelyen, 
mekkora mennyiség érhető el belőle.

Ezáltal célirányosan indulhat az alkatrészért, egyú  al elláthatók a 
szükséges készletezési feladatok is, mivel a rendszer kezeli az összes 
készletmozgással kapcsolatos eseményt, bevételezést, kiadást, á  á-
rolást, selejtezést és leltárt is.

PC és mobil támogatás

Az alkalmazás funkciói PC-s (böngészős) felületen is elérhetők.
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