ASSA ABLOY e-maintenance™

Kaikkien tietojen tarkastelu yhdessä paikassa
ASSA ABLOY Entrance Systems

Mahdollisuus kaikkien huoltoon liittyvien tietojen
tarkasteluun selaimesi kautta
’Yhden pysäkin’ tietojärjestelmämme

Voit heittää hyvästit vastaamattomille puheluille ja
pirstaleiselle tiedolle. Crawfordin e-Maintenance
-järjestelmä rationalisoi yrityksesi ja ASSA ABLOY
Entrance Systemsin välisen viestinnän. Yhdellä
sisäänkirjautumisella voit tarkastella ja seurata suoraan
tilauksia, huollon tarkistuslistoja ja huoltoraportteja
sekä huoltokulujen ja tuotteiden kunnon tilaa.

Käyttö helppoa ja navigointi loogista

ASSA ABLOY e-maintenance™ toimii kaikkien
tavallisten Internet-selainten kanssa, eikä sen käyttö
vaadi mitään erillistä ohjelmistoa tai kursseja. Olemme
investoineet paljon aikaa ja vaivaa siihen, että sekä
itse työkalu että sen sisältämä tieto olisivat helposti
ymmärrettävissä ja loogisia navigoida.
Usein näkee, että kun yhteen kysymykseen saadaan
vastaus, seuraava kysymys herää. ASSA ABLOY
e-maintenance™ sisältää älykkään analyysin, joka
helpottaa päätöksentekoprosessia ja johtopäätösten
vetämistä omalle yrityksellesi parhaiten sopivalla
tavalla.

Käytettävissä vuorokauden ympäri**

ASSA ABLOY e-maintenance™ -järjestelmän avulla
käytettävissäsi on haluamasi tiedot päivän jokaisena
hetkenä**. Et ole enää rajoitettu virka-aikoihin
kaivatessasi tietoa oviesi tilasta.
ASSA ABLOY e-maintenance™ -järjestelmän avulla
tiedot ovat käytettävissäsi vuorokauden ympäri. Ja mikä
on vieläkin tärkeämpää, voit analysoida tietoja omassa
aikataulussasi.

ASSA ABLOY e-maintenance™ -järjestelmän
hyödyt
■■ Kaikki tiedot kerätty yhteen paikkaan
■■ Tiedot käytettävissä vuorokauden ympäri**
■■ Helppokäyttöinen - lisäohjelmistoja tai

koulutusta ei tarvita

■■ Reaaliaikaiset raportit, tilatiedot ja päivitykset
■■ Selkeä historia ja yleiskatsaus ASSA ABLOY

Entrance Systemsin suorittamista huolloista

** ei kuitenkaan huollon aikana

Reaaliaikaista tietoa
Kaikki tieto kerätty yhteen paikkaan

Kaikki ASSA ABLOY e-maintenance™ -järjestelmän
jakama tieto on poimittu sisäisestä järjestelmästämme.
Se on ”lähes” reaaliaikaista tietoa tiedon tyypistä
riippuen.
Suunnittelun ja tilausten tila näyttää, milloin
huoltoteknikko tulee huoltokäynnille.
Huoltoteknikkomme laatimat raportit ja tarkistuslistat
ovat saatavilla verkossa heti, kun ne on vastaanotettu
sähköpostitse.
Voit suodattaa tietoa tai keskittyä tiettyyn sivuun tai
tuotteeseen tai valvoa sivustojasi ja tuotteitasi. Jotkut
katsaukset ovat ladattavissa, jotta niitä voi analysoida
edelleen omassa laskentaohjelmassa.

Oviesi huoltohistoria sormiesi ulottuvilla

ASSA ABLOY e-maintenance™ antaa selkeän
yleiskatsauksen oviesi ja kuormausjärjestelmiesi
huoltohistoriasta. Huolto-, laskutus-, ja tuotehistoria
kattaa olennaiset tiedot, jotta voidaan tehdä selkeitä
päätöksiä ja suunnitella tulevaisuuden hankintoja.
Tuotteiden ja sopimusten yleiskatsaus osoittaa, milloin
mikäkin tuote on lisätty huoltosopimukseen.
Huoltotilausten yleiskatsaus osoittaa pidemmällä
aikavälillä, mitä huoltokäyntejä ja suunniteltuja
huoltoja on toteutunut.
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ASSA ABLOY Entrance Systems on johtava automatisoitujen oviratkaisujen
toimittaja. Niiden avulla varmistetaan, että tavarat ja ihmiset liikkuvat tehokkaasti.
Tuotemerkkimme Besam, Crawford, Megadoor ja Albany ovat maailmanlaajuisesti
tunnettuja ja niiden avulla voimme tarjota tuotteita ja palveluita loppukäyttäjille,
jotka haluavat turvallisuutta, varmuutta, mukavuutta ja kestävää kehitystä.
ASSA ABLOY Entrance Systems on ASSA ABLOY -konserniin kuuluva liiketoimintaryhmä.

