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TRÉNING MÁTRIX 

VÉDŐESZKÖZ ADMINISZTRÁLÓ ALKALMAZÁSSAL 

 

 
 
 
 
 
Folyamatosan változó világunkban minden vállalkozás számára fontos, hogy biztosítsa 
munkafolyamatai állandóságát és a fenntartáshoz szükséges szakképzett munkaerőt.  
Az ipart érintő munkaerő fluktuáció ellenére gyorsan kell reagálni a munkaerő szervezésre, a napi 
munkabeosztásra - a munkafolyamatokhoz szükséges képzettségeknek megfelelően. 
 
A Tréning mátrix segíti a munkaszervezést és lehetővé teszi a gyorsan cserélődő, gyártásban 
dolgozó operátorok - képzésüknek megfelelő - gyors és hatékony beosztását. Segítségével 
elkerülhetők az alkalmassági vizsgák hiányából adódó munkahelyi balesetek és a bosszantó, hibás 
gyártási szériák.  
 

 
Dőljön hátra, az alkalmazás végzi a feladatát! Hogyan? 
 
 Az érkező operátorok műszak előtt kártyájukkal bejelentkeznek a rendszerbe 
 A gyártási folyamatokhoz rendelt állomásokon kártyaolvasót helyezünk el, melyek a dolgozók 

jelenleg is használt belépőkártyáját olvassa és küldi az információkat a rendszerbe. 
 A Tréning - mátrix alkalmazás felismeri a kártyát és megjeleníti, hogy az adott munkatárs - vizsgái 

szerint - melyik soron dolgozhat 
 A csoportvezető beosztja a dolgozót és a tableten aláírásával igazolja, hogy a soron a 

végzettségének megfelelő képzettségű, vizsgákkal rendelkező operátor dolgozik 
 
Tipp: Adjon minőségi eszközöket munkatársai kezébe, melyek segítségével professzionális munkát 
végezhetnek, és motiváltan dolgozhatnak nap, mint nap. A Zebra ipari eszközök kiváló társai lesznek 
hosszú távon a gyártásban, valamint a raktári és logisztikai folyamatok során! 
a rendszerben folyamatosan követhetők a dolgozók meglévő és előírt vizsgái 
új dolgozó belépésekor gyorsan elvégezhető a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás akár távolról is 
 

Tréning - mátrix kiegészítő fejlesztések, melyeket már integráltunk 
 
 dolgozók csoportosítása 

 alkalmazottak gyártósorhoz rendelése előre tervezetten 

 védőfelszerelés alkalmazás 

 e - learning oktatás (munkavédelmi képzés, szakmai előmenetel oktatás) 

 analitikus és naprakész vizsganyilvántartás 

 beléptető rendszer 

 dolgozói pontgyűjtő rendszer 

 aktív figyelés (gyártósor leállítás, ha a dolgozó nem rendelkezik a szükséges vizsgákkal) 
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 aktív riport (adott üzemi terület aktuális státusza kérhető le) 

 formázott mátrix nyomtatás adott gyártósorra 
 

Miért a Tréning mátrix? 
 
 sokrétű, a dolgozókat és a munkáltatókat egyaránt segítő alkalmazás 

 egyedi igényekre rugalmasan szabható és bővíthető szoftver 

 nincs szükség új szigetrendszer kialakítására, bevezetésére, minden jelenlegi meglévő standard 
(SAP, Navision, stb.), vagy egyedi vállaltirányítási rendszerhez tudjuk illeszteni az alkalmazást, 
így a dolgozók meglévő belépőkártyája tökéletesen alkalmas a használatához 

 biztonságosabb, szervezettebb, precízebb gyártósori munkavégzést tesz lehetővé 

 csökkenti a papír alapú adminisztrációt, egyszerűsíti a HR osztály munkáját 

 vállalti pontgyűjtő rendszerrel is összeköthető, amely munkahelyi motivációs programok 
támogatására is kiválóan alkalmas 

 

Bízza ránk! Mi vállaljuk 
 
 a program tervezését, fejlesztését, tesztelését - rendszerterv dokumentációval együtt 
 a felhasználói-, valamint telepítési és üzemeltetési kézikönyv készítését 
 a program oktatását a kulcsfelhasználók és üzemeltetők részére 
 a teljes rendszer (program, hardver elemek) éles környezetben történő telepítését 

 
 
 
 
 
 
  
 


