Kompiuterinė techninės
priežiūros valdymo sistema

Prisijungimas




Alldevice programa yra paleidžiama iš tinklo ir
norint ja naudotis tereikia turėti interneto
naršyklę. Nesvarbu, ar naudojate Mac,
Windows ar Linux operacinę sistemą. Nereikia
rūpintis duomenų perkėlimu, kai pakeičiate
kompiuterius. Jei žinote Alldevice programos
adresą tinkle, tereikia įvesti savo vartotojo
vardą ir slaptažodį, ir galite pradėti naudotis
programa.
Vartotojų skaičius nėra ribojamas Alldevice
programoje, tai reiškia, kad kiekvienas
darbuotojas gali gauti prisijungimą prie šios
sistemos be papildomų kaštų.

Pirmasis puslapis


Programos pirmasis puslapis yra padalintas į keturias dalis.



Puslapio viršuje yra mygtukų juosta, kur galima atsidaryti įvairias lenteles ir funkcijas.



Kairėje yra įrenginių medis (struktūros medis), apimantis visus įrenginius, kurie buvo įterpti į programą.





Darbų užsakymai yra rodomi didžiausiame ekrano plote. Visoje programoje naudojamas unifikuotas spalvinis kodas. Raudona žymimos užduotys, kurios nebuvo
užbaigtos laiku. Pilka žymimos užduotys, kurios yra vykdomos, tačiau joms reikia daugiau laiko užbaigimui, nei numatyta. Oranžine - užduotys, suplanuotos atlikti
esamą dieną. Juoda - užduotys, kurių terminas numatytas artimiausiomis dienos (7 sekančios dienos). Tokiu būdu galime greitai įvertinti savo užduočių būklę.
Įspėjimai rodomi apatinėje lango dalyje. Galime nustatyti, kiek dienų iki numatytos užduoties atlikimo galime gauti priminimą, kad reikia užsakyti dalis, paruošti darbo
vietą, susisiekti su subrangovais ir pan.

Įrenginio kortelė






Visa įrenginio informacija yra kaupiama įrenginio
kortelėje. Dėl aiškumo informacija yra padalinta į
atskiras skiltis. Pagrindinė įrenginio informacija ir
duomenų bylos (brėžiniai, instrukcijos, paveikslėliai
ir pan.) yra pirmoje skiltyje.
Papildomai vartotojai gali įterpti savo pritaikytus
laukelius, kuriuose yra rodoma būtina informacija.
Vaizdą galima prisitaikyti taip, kad nereikėtų naudoti
nereikalingų (tuščių) laukelių, kurie nėra naudojami.
Keliais paspaudimais galite atidaryti kitas skiltis
įrenginio kortelėje - įrenginio atsarginių dalių
specifikaciją ar priežiūros žurnalą (aptarnavimo
darbų istoriją).

Darbų užsakymai














Visi aktualūs darbų užsakymai yra rodomi programos pirmame puslapyje, iškart
prisijungus prie programos. Atlikus darbus, darbų užsakymo patvirtinimas
programoje užtruks kelias sekundes. Norint naudotis šia programa nereikia daug
žinių apie kompiuterius. Jei vartotojas moka skaityti žinias internete, jis sugebės ir
patvirtinti darbų užsakymą Alldevice.
Programoje yra trys darbų užsakymų tipai:
Skubūs (neplaniniai) remonto darbų užsakymai tokiems atvejams, kai įrenginys
sugenda. Tai leidžia padaryti išvadas vėliau, kokie įrenginiai ir kaip dažnai mums
sukelia "galvos skausmus".
Periodinės priežiūros darbų užsakymai, kurie yra sukuriami pagal iš anksto
aprašytą tvarką (pvz. kartą per mėnesį).
Vienkartiniai planiniai darbų užsakymai, skirti iš anksto numatytiems darbams.
Pavyzdžiui įrenginiams kurie nėra prižiūrimi periodiškai, tačiau gali būti
aptarnaujami retkarčiais ar numatytu įrenginio stabdymo metu.
Darbų užsakymai, kurie buvo laiku neužbaigti ir kurie numatyti šiandien yra
siunčiami į vykdytojo el. pašto dėžutė automatiškai. Pavieniai dienos metu pridėti
darbų užsakymai yra siunčiami iškart juos užregistravus.
Norint užtikrinti, kad niekas nėra pamiršta, prie darbų užsakymo gali būti pridėtas
būtinų veiksmų sąrašas.

Kalendorinis vaizdas


Kalendorinis vaizdas yra idealus įrankis, norint vizualiai
matyti suplanuotų darbų apžvalgą. Skirtingos ataskaitos gali
būti formuojamos naudojant filtrus, pavyzdžiui tam tikro
darbuotojo darbų planas.

Įrenginių sąrašas




Naudodami filtrus galime sukurti įvairius įrenginių sąrašus vos keliais
paspaudimais. Pavyzdžiui ventiliatoriai, elektriniai varikliai ir kiti įrenginiai.
Išfiltruotas sąrašas gali būti iškeltas į Excel ir, atlikus reikiamus pakeitimus
įrenginio kortelėse, gali būti suimportuotas atgal į programą.

Detalių sąrašas


Alldevice leidžia valdyti atsarginių dalių ir
medžiagų sandėlį, surišti naudojamas dalis su
įrenginiais.

Ataskaitos


Visi duomenys, kurie yra įkelti į programą gali
būti analizuojami, sukuriamos ataskaitos apie
įrenginių remonto istoriją.

Pritaikyta mobiliems






Mobili versija yra patogi norint dirbti nutolus nuo stacionarios darbo vietos. Visa perteklinė informacija yra pašalinta,
todėl kad ekranas yra aiškus, patogus ir be ilgų meniu, kuriuos nėra patogu peržiūrėti mobiliajame įrenginyje.
Alldevice mobili versija leidžia patogiai ir lengvai ieškoti informacijos programoje, sukurti ar patvirtinti darbų
užsakymus esant čia pat šalia aptarnaujamo įrenginio.
Naudodami NFC korteles, galite atidaryti įrenginio kortelę, surasti informaciją apie įrenginį, jo instrukcijas, brėžinius,
patikrinti atsarginių dalių sandėlio būklę, ar tiesiog padaryti įrenginio defekto nuotrauką ir įkelti jį į įrenginio kortelę.

