
Pomáháme Vám k úspěchu

EFEKTIVNĚ ŘÍZENÁ ÚDRŽBA
COMES® MAINTENANCE
Modul COMES® MAINTENANCE vám zajistí operativní řízení údržby, její digitalizaci,  
optimalizaci a podporu práce údržbáře přímo ve vašich výrobních provozech.

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY 
ZAVEDENÍM SYSTÉMU ZÍSKÁTE:

- Jednotný systém řízení údržby, budov, strojů nástrojů 

- Podporu práce údržbáře v provozu, aneb vždy on-line:
 • platná digitalizovaná provozní dokumentace, integrovaný DMS
 • fronta práce, vykazování činnosti, dostupnost náhradních dílů
 • pořizování sdílené fotodokumentace k týmovému řešení problémů

- Operativní generování požadavků na údržbu:
 • preventivní činnosti (moto-hodiny, časová perioda)
 • v provozech s možností pořízení fotodokumentace
 • operátorské terminály - klasifikace prostojů a neshod
 • abnormalit on-line snímaných technologických veličin

- Dohled nad realizací požadavků
 • integrovaný eskalační systém
 • procesní work-flow, včetně GMP funkcí

+

VAŠI ÚDRŽBU MŮŽETE 
S NÁMI ŘÍDIT KDEKOLIV



CMMS MODUL COMES® MAINTENANCE  
- EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ VAŠÍ ÚDRŽBY

COMES® MAINTENANCE - inovativní řešení řízení Vaší údržby: 
 
- Přístup do aplikace odkudkoliv přes webové rozhraní.
- Orientace na činnost údržbáře v terénu (tablet, smartphone)
- Intuitivní ovládání, uživatelská přívětivost.
- Jednoduchá evidence a zpracování požadavků na údržbu.
- Pořizování foto-dokumentace a načítání ID kódů.
- Dostupnost výkresů, pracovních postupů  aj. v provozech.
- Automatická elektronická evidence práce údržbáře.
- Možnost jednoduchých zákaznických úprav.
- Správa náhradních dílů.
- Interaktivní konfigurace aplikace uživatelem.

IMPLEMENTACE COMES® MAINTENANCE

COMES® MAINTENANCE obsahuje základní (PC, server) a mobilní část. Implementace je jednoduchá v několika krocích

- Instalace systému na Váš server
- Vytvoření/Import struktury Vašich zařízení, založení karet zařízení
- Postupné zavedení a rozšíření systému prostřednictvím  implementačních workshopů

Zákazníci používající COMES® MAINTENANCE

www.compas.cz

COMPAS automatizace, spol. s r.o.
Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou  
tel.: +420 567 567 111  |  e-mail: info@compas.cz

PC ČÁST APLIKACE
- Základní administrace a konfigurace aplikace, 
- Interaktivní tvorba stromových struktur zařízení,  
 týmů, materiálů, dokumentů v závodě.
- Interaktivní doplňování informací na kartě zařízení
- Efektivní editor umožňující kopírovat prvky,  
 přiřazovat více prvkům stejné vlastnosti z jednoho místa 
 (např. jedna definice preventivní údržby pro více strojů)
- Libovolná uživatelská konfigurace eskalačních procedur a postupů

MOBILNÍ ČÁST APLIKACE
- Optimalizace pro mobilní prostředky
- Neustále dostupná fronta práce údržbáře
- Online evidence činností údržbáře
- Načítání informací pomocí integrované kamery (BC, QR kódy…).
- Pořizování fotodokumentace, kterou můžeme připojit k objektům údržby.
- Vyhledávání zařízení podle ID kódů
- Jednoduché a intuitivní zadávání nového požadavku na údržbu v terénu


