Smart maintenance

Innovatív, intuitív és interaktív
–– Egyszerűen kezelhető
–– Nagyfokú funkcionalitás a karbantartáshoz
–– Abszolút felhasználóbarát, nincs szükség külön képzésre

Magas adatbiztonság
–– End-to-End titkosítás: a felhasználó csatlakozástól
egészen a szerverig https titkosítása van az adatoknak
–– Saját felhasználói környezet
–– Német szerver, ezáltal a német adatvédelmi jog alá tartozik

Értékes jelentések és elemzések
–– Az összes feladatra vonatkozó szűrhető áttekintés
–– A még nem befejezett tevékenységek egyértelmű
bemutatása
–– Állapot ellenőrzés
–– A munkaerő optimális kihasználása

Komplex feladatok kézbentartása

Az előnyök röviden:
–– Csak egy eszköz a termelés szempontjából releváns források és karbantartási munkálatok menedzseléséhez
–– A teljes termelési struktúra leképzése, beleértve a karbantartási műveleteket is
–– Az összes karbantartási tevékenység és a berendezésekre vonatkozó releváns információk átfogó dokumentálása
–– A határidőket megbízhatóan kézben lehet tartani! Így
biztosított az auditok biztonsága és a jogbiztonság
–– Operációs rendszertől függetlenül használható, nem szükséges külön installálni
–– Az összes telephelyre vonatkoztatva alkalmazható

Próbálja ki az ingyenes alapverziót!
A www.efficiency-manager.com honlapon azonnal
regisztrálhat.

Az EfficiencyManager a KlüberEfficiencySupport program
részeként az egész világon rendelkezésre áll.
Keressen meg minket személyesen vagy írjon nekünk:
service@klueber.com

F990001101/ 17.06. kiadás
Kiadó és copyright:
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstr. 7, 81379 München, Németország, HRA 46624
www.klueber.com

Segítünk Önöknek az
Ipar 4.0 alkalmazásában!
Az EfficiencyManager programmal
biztosítható a források és a karbantartási
munkák optimális menedzselése

Szoftveres megoldás a karbantartások
és források tervezéséhez

Az Önök elvárásainak megfelelő megoldás
A karbantartás menedzsmenttel szembeni elvárások nőnek:
egyrészről szorosabb időgazdálkodás és optimalizált
karbantartási időközök, másrészről a dokumentációval
kapcsolatos jogi előírások száma nő. Mindez hatékony
folyamatokat és optimális tervezést igényel. Az EfficiencyManager
program sokféle lehetőséget kínál Önöknek, hogy a termelési
folyamatok hatékonyságát növeljék. Csupán egy alkalmazással
leképezheti a teljes gyártási infrastruktúrát, beleértve minden
koordinálandó karbantartási feladatot. A Klüber EfficiencyManager
program könnyen kezelhető, a berendezésekhez igazodó
nagyfokú funkcionalitása igen meggyőző, ezért is nagyon
felhasználóbarát program.
Az EfficiencyManager program a következő címen érhető el:
www.efficiency-manager.com

Az alap, amire építünk: az évtizedes szervizelési
tapasztalataink
Mi a számos és legkülönbözőbb ágazatokban szerzett évtizedes
tapasztalatainkat ötvöztük az EfficiencyManager programban,
hogy olyan megoldásokat kínálhassunk Önöknek, amelyeket
direkt a gyártási és karbantartási folyamataikra szabunk.

Megelőző menedzseléssel az Ipar 4.0 felé
Egy modern karbantartásmenedzsment rendszerrel
folyamatosan figyelemmel kísérheti a forrásokat, és
előre tervezheti a karbantartási és ütemezett javítási
munkálatait. Így javíthatja a termeléstervezés hatékonyságát és
elkerülheti a nem tervezett leállásokat.

A karbantartási munkálatokat papír nélkül és helyben
lehet kivitelezni
Az EfficiencyManager alkalmazás Androidra és iOS-re is
rendelkezésre áll. Ön vagy a munkatársa közvetlenül a helyszínen
a forrás- vagy a leltárszám alapján vagy egyszerűen a QR-kód
felismerő segítségével kiválaszthatja az alkalmazásban a vizsgálandó berendezést. A digitális karbantartási terv tájékoztatja
Önt a szükséges munkálatokról. Az alkalmazás kiegészítőleg
megadja a szükséges munkalépések sorát és a dokumentációt.
A munka végrehajtása után megtörténik a visszajelzés a rendszerbe – és mindez audit biztosan. Az alkalmazás biztonságos
kezeléséhez szükség van egy EfficiencyManager fiókra
(EfficiencyManager Webaccount). Az illetéktelen hozzáféréstől
jelszó és biztonságos kapcsolat védi az alkalmazást.

Melyik csomag felel meg leginkább az Ön
szükségleteinek?
Ön kiválaszthatja azt a csomagot, amely a telephelyén támasztott
elvárásoknak leginkább megfelel.

Free
Alapszoftver
Szerviz kérésre

Advanced
„Kibővített szoftver“
Betanítási támogatást
tartalmaz

Az Ipar 4.0 jelentése: Az Önök gépparkja és az azzal kapcsolatos
karbantartási munkák egyre komplexebbé válnak. Az EfficiencyManager
programmal ezeket a feladatokat ideálisan lehet strukturálni és így az
egész folyamatot kézben tartani!

Premium
„Teljes szoftver“
Átfogó támogatás
szerviz támogatás

Előnyök:
–– a szoftvert időbeni korlát nélkül lehet használni

Előnyök:
–– Bevezetést tartalmaz
–– Támogatás az adatok átvételénél (max. 2 nap)
–– Bővített tárhely és felhasználó kapacitás
Előnyök:
–– Bevezetést tartalmaz
–– Támogatás az adatok átvételénél (max. 5 nap), akár nagy
adatmennyiségnél is
–– Teljes tárhely és felhasználó kapacitás

