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Idhammar PM - bli effektivare med handdator och smartphone

UNDERHÅLLSSYSTEMET I FICKAN med Idhammars modul för handdator
och smartphone får du tillgång till de viktigaste funktionerna i systemet
var du än befinner dig i verksamheten.
En smart lösning för smarta telefoner ger er enkel åtkomst till de viktigaste funktionerna i ert underhållssystem. Över mobiltelefonnätet eller ert eget trådlösa
nätverk når ni arbetsplanering för både avhjälpande och förebyggande underhåll.
Jobben kan skapas, planeras och avrapporteras i handdator eller telefon. Systemet
ger även tillgång till förrådet för uttag och returer samt inventering.
Den mest efterfrågade delen är dock rondhanteringen. I den kan man utföra och
avrapportera alla typer av ronder.

Med Idhammar PM kan du:
Korta ledtiderna för åtgårder vid akuta fel, genom samspelet mellan aviseringsmodulen i huvudsystemet och Idhammar PM blir rätt personer omedelbart
underrättade om ett akut fel inträffar. På samma sätt bli berörda meddelande när
arbetet påbörjas och blir avrapporterat.
Förenkla arbetet genom att ta bort allt pappersarbete med ronderna.
Minskar dessutom kostnaderna för att tolka rondlistorna och återföra information till underhållssystemet eftersom det görs direkt av den som utför ronden.
Snabbare och effektivare arbete när du har dina arbetsorder med dig var än du
är i anläggningen. Samtidigt kan du alltid finna reservdelar och kontrollera deras
tillgänglighet i realtid.
Enkel datafångst av all typ av information som mätarställningar, skick samt tidsoch materielåtgång.
Bättre spårbarhet och uppföljning av tillsyn, ronder och förebyggande underhåll
för att leva upp till kraven i kvalitets- och miljösystem.

IDHAMMAR SYSTEMS – keeping industry moving and improving

Tillsynsronder
Idhammar PM ersätter helt gamla tiders rondutskrifter vare sig det handlar om
smörjning, inspektion eller åtgärder. Varje punkt på en rondlista visar vad som ska
göras och var det skall göras. Status återrapporteras genom kryssrutor och val från
listor. Om ett fel som skall åtgärdas hittas kan man direkt från rondlistan i handdator eller telefon skapa en arbetsorder för det nya arbetet.

Mätaravläsningar
Är inte mätarna för det mätarbaserade underhållet anslutna direkt till Idhammarsystemet kan man skapa ronder för mätaravläsningar och på så sätt enkelt få in
informationen och därmed få rätt stående arbetsorder falla ut till planering.

Arbetsorder
Jobbmonitorn är en vital del i Idhammar och visar arbetsbelastningen för en
uförare, för ett arbetslag eller för en del i anläggningen. Filterfunktionen gör att
var och en snabbt kan växla mellan att se enbart de egna arbetsuppgifterna till att
se helheten eller varför inte bara visa de akuta uppgifter som finns för tillfället.
Arbetsorder kan skapas, planeras och avrapporteras i handdator eller telefon. Man
kan även registrera tid och ta ut material mot en arbetsorder. Planerat arbete
hanteras med ett minimum av skrivarbete, några få klick är det enda som behövs.

“Snabbjobb”
Ibland dyker jobb upp under tiden man är på plats och löser ett annat problem.
Det kan man rapportera direkt och på så sätt ökar man tillförlitligheten på statisktiken i underhållssystemet.

Förrådsfunktioner
Med Idhammar PM får man direkt tillgång till förrådets saldo och artiklar. All registrering av uttag och returer kan ske mot arbetsorder och därmed blir kontering
korrekt. Modulen har även inventering, både på fri hand och mot lista.

Konfiguration
Idhammar PM kan användas med vilken enhet som helst som har en webbläsare
och internet åtkomst. Systemet stödjer datafångst med RFID, streckkoder, QR och
andra typer av kodning/läsare som kan registrera information.
Idhammar PM är direkt integrerat med Idhammar Underhåll, men kan enkelt
anslutas till andra underhållssystem som man vill komma åt på ett flexibelt och
mobilt sätt.
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