RIADENIE Údržby

RIADENIE Údržby
Viem, čo stojí údržba
zariadení.
Viem, že sú moje
zariadenia pripravené
v pravý čas.
Viem, že dosahujeme
maximálny výkon.

RASAX alfa, spol. s r. o., Letná 27, 040 01 Košice
tel: +421(55) 6013 111, fax: +421(55)632 33 67
www.rasax.sk, office@rasax.sk
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Garancie a bezpečnosť

Viem, čo stojí
údržba zariadení.
Viem, že sú moje
zariadenia pripravené v pravý čas.
Viem, že dosahujeme maximálny
výkon.

Riadenie Údržby
Zameraný na výkon.
Kontaktujte oddelenie
marketingu.
Ing. Marián Tkáč
sales & marketing manager

Začlenenie procesov údržby do informačného
systému spoločnosti umožňuje realizovať strategické
rozhodnutia na základe presných čísel za pomoci
prehľadných manažérskych výstupov a analytických
nástrojov.

• skvalitnenie riadenia preventívnej
a poruchovej údržby
• optimalizácia skladových zásob
náhradných dielov
• kompletný prehľad majetku
• história údajov na jednom mieste
• štatistika
• prepojenie na iné systémy a software

Rýchlo identifikujte a odstráňte slabé miesta
v procese údržby zariadení prostredníctvom ad hoc
analýz a histórie údajov. Sledujte skutočné náklady
na jednotlivé zariadenia a dodržiavanie plánovaného
rozpočtu.

www klient (browser)

Vďaka systému Riadenie Údržby získate úplný
prehľad o fungovaní údržby vo vašej spoločnosti.
Náklady na údržbu sa znížia a zariadenia budú
pripravené vždy v správnom čase. Zvýši sa efektívnosť
využitia vaších zariadení a rovnako aj využívanie
ľudských a materiálových zdrojov údržby.

Trvalé
zlepšovanie
starostlivosti
o majetok

aplikačný server

dopyt

dopyt

*CMMS (Computerized Maintenance Management System)
odpoveď

Údržba
zameraná
na spoľahlivosť

Nákup a sklady
riadené údržbou

Preventívna
údržba

Prediktívna
údržba

databázový server

Získate nástroj na optimalizáciu, plánovanie
a riadenie všetkých procesov údržby.

Total
Productive
Maintenance

Finančná
optimalizácia

Zavedením riadenia údržby s podporou IT (CMMS*)
sú spoločnosti schopné zefektívniť využitie zdrojov
(ľudské zdroje, skladové zásoby, ...) a zabezpečia tým
priemerne 8% úsporu nákladov na údržbu v prvom
roku nasadenia IS. (zdroj: http://gartner.com)

Zapojenie
operátorov

Pracovné
toky údržby

prezentačné funkcie

aplikačné funkcie

odpoveď

správa dát

Počítačový
systém riadenia
údržby

Pyramída zlepšovania starostlivosti o majetok
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Zvýšte výkon spoločnosti

Zaistená vysoká
bezpečnosť
a spoľahlivosť.
Zaistená vysoká
rýchlosť a výkon.
Zaistený vývoj
a podpora od
dodávateľa.

Riadenie Údržby
Bezpečnosť a ﬂexibilita.
Kontaktujte
konzultanta pre
Riadenie Údržby.
Mgr. Jaroslav Borovský
konzultant

• Otvorenosť v komunikácii
s akýmkoľvek iným IS dnes
i v budúcnosti.
• Trojvrstvová architektúra
• Štandardné prostredie pre údržbu
opravy, zmeny a údržbu IS - CASE
Adelia Web Studio
• Neobmedzený počet užívateľov
• Postavené na štandardoch J2EE
• Hotline, školenia, systémová
podpora

Získajte maximálnu spoľahlivosť a škálovateľnosť,
garantovanú využívaním otvorených štandardov
a trojvrstvovej architektúry. Dôsledná abstrakcia
od konkrétneho HW a SW umožňuje začlenenie do
vašej existujúcej IT infraštruktúry. Web-based klienti
umožnia užívateľom pracovať v im dobre známom
prostredí bez nutnosti inštalácie, školenia,
podpory a údržby ďalšieho softvéru na strane klienta.
Výsledkom je rýchlosť a nízka investičná náročnosť
projektu nasadenia systému Riadenie Údržby.
Spravujte systém Riadenie Údržby jednoducho
a efektívne. Využite svoje znalosti a skúsenosti bez
nutnosti školenia na nové technológie. Pripojenie
prostredníctvom internetového prehliadača umožňuje
pripojenie ľubovoľnej stanice v LAN a prístup
z internetu bez ohľadu na miesto a čas. Aplikačný
a databázový server beží v zabezpečenej zóne a prístup
z vonku je umožnený len určeným autorizovaným
užívateľom. Priradzovanie užívateľských práv sa deje
prostredníctvom typu užívateľa.
Implementácia začína analýzou a vypracovaním
projektu zavedenia, pokračuje inštaláciou, školeniami,
migráciou dát a dozorom v zábehu. Pre užívateľov je
dostupná hotline a systémová podpora.
Ponúkame možnosť outsourcingu celého riešenia
prostredníctvom pripojenia cez VPN k vzdialenému
serveru v RASAX-e. Prenájmom strojovej kapacity
ušetríte investície do HW a SW a náklady na
správu, zálohovanie a údržbu databázového servera
a operačného systému.

“Viem, koľko ma stojí každé zariadenie. Viem
porovnať plán so skutočnosťou.”
Viem koľko ma stojí každé zariadenie.
Viem porovnať plán so skutočnosťou.

Schéma trojvrstvovej architektúry
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Plánujte a riaďte

Mám prehľad
v plánovaní preventívnych opráv.
Mám prehľad nad
plánovaním
urgentných opráv.
Mám prehľad nad
údržbou zariadení.

Riadenie Údržby
Plánovanie a kontrola.
Kontaktujte
konzultanta pre
Riadenie Údržby.
Mgr. Jaroslav Borovský
konzultant

• vytváranie pracovných objednávok
(na údržbu, na opravu)
• plánovanie prác na profesijné skupiny / pracovníkov
• sledovanie kapacít pracovníkov údržby
• vykazovanie skutočne odvedenej práce
• predpisy prác pre opakovanú údržbu, inšpekcie
• rozpočty na zariadenia a sledovanie ich plnenia
• zaznamenávanie porúch, výpadkov
• sledovanie prestojov zariadení
• analýza príčin a druhov porúch na častiach
zariadenia
• náklady na objednávku a zariadenia s prepojením na
externý informačný systém
• inšpekčné cesty pre činnosti

Orientujte sa ľahko a jednoducho. V stromovej
štruktúre zariadení veľmi rýchlo vyhľadáte potrebné
zariadenie. Vaše záznamy o zariadeniach, výkresy,
návody, zmluvy, inšpekčné postupy to všetko bude
vždy po ruke a vyhľadávanie bude jednoduchšie ako
kedykoľvek predtým.
Plánovanie údržby je postavené na praxou overenom
princípe rozdelenia na preventívnu a korektívnu údržbu
(viď. zobrazenie na pravej strane). Tento princíp je
podporený prehľadnými nástrojmi ktoré umožňujú
definovať hlavné druhy opravárenských prác, stanoviť
potrebnú periódu preventívnych opráv. Jednoduchým
spôsobom je možné stanoviť nevyhnutný objem prác
na základe noriem prácnosti údržbových výkonov,
objemu materiálových nákladov, minimalizácie
prestojov výrobných zariadení.
Nástroje na riadenie kvality umožňujú trvalo dosahovať
určenú kvalitu údržbových prác.
Presné vyhodnocovanie procesov údržby umožní
optimalizovať materiálové zabezpečenie a efektívne
stimulovať výkonnosť ľudských zdrojov.

Údržba

Preventívna údržba

Podmienená
základná
údržba

Predpísaná
údržba

Korektívna údržba

Odložená

Pred zistení poruchy

“Porucha, Výpadok? Žiadny problém. My všetci vieme
vytvoriť pracovnú objednávku a monitorovať jej stav.”

Okamžitá

“Viem plánovať prácu a viem čo robia moji ľudia.”
Po zistení poruchy

Plánovanie údržby je postavené na praxou overenom princípe
rozdelenia na preventívnu a korektívnu údržbu
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