Cong ty Co phán
Giái pháp Phán mểm Doánh nghiểp
Solution Software Enterprise

QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS

• Kiểm soát dáy chuyển thiểt bi moi luc moi nơi
• Tháo tác đơn gián, thuán tiển, thán thiển
• Ổn đinh, toc đo nhánh, báo mát cáo

• Thong minh thiểt kể mơ nhiểu tiển ích
• Đáp ứng chi tiểt moi nghiểp vu
• Giáo tiểp tot vơi các hể thong khác
• Tiểt kiểm thơi gián vá chi phí
• Cáp nhát miển phí phiển bán mơi
• Báo hánh 24/7

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Trang 1

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
STT

Doanh nghiệp

Giải pháp

1

Tong cong ty Rứơu - Biá - Nứơc giái khát HN

Giái pháp tong thể

2

Táp đoán Thể Vissái Ninh BÌnh

Giái pháp tong thể

3

Cong ty Supể phot phát lám tháo

Giái pháp tong thể

4

Dứơc phám Nám Dứơc

Giái pháp tong thể

5

Khái minh toán cáu - KMG

Giái pháp tong thể

6

Udic Lánd

Giái pháp tong thể

7

TECAPRỔ

Giái pháp tong thể

8

Thơi tráng ELÌSE

Bán háng + Kể toán + Sán
xuát

9

Thơi tráng 7Am

Bán háng + Kể toán + Sán
xuát

10 Dểm.Vn

Bán háng + Kể toán

11 Dứơc phám ích nhán

Bán háng + Kể toán

12 Dứơc phám ĐỔng A

Bán háng + Kể toán

13 Bểnh Viển Bứu Điển

Kể toán + Nhán sứ tiển
lứơng

14 Cong ty TNHH Tán An

Giái pháp tong thể

15 Đức Trung Group

Giái pháp tong thể

16 Tong cong ty Song Hong

Giái pháp tong thể

17 Hái Ván trávểl

Giái pháp tong thể

18 Tong cong ty Vináconểx

Kể toán + Nhán sứ

19 Tong cong ty Licogi

Kể toán + Nhán sứ

20 Máy tính thánh giong

Giái pháp tong thể
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Trang 2

Giao diện người dùng và giao tiếp với các hệ thống khác
Khả năng tương tác với người dùng:
CMMS lá Sứ kểt hơp giứ cong nghể vá viểc
nghiển cứu ky lứơng vể máu sác, đo tứơng
phán, thoi quển ngứơi sứ dung đá táo cho
CMMS mot giáo diển vo cung thán thiển vơi
ngứơi dung, giup ngứơi dung cám tháy thát

sứ thoái mái khi phái lám viểc nhiểu giơ bển
máy tính. Tháo tác nhánh gon dể hiểu giup
giám bơt quá trính nháp liểu vá táng đo chính
xác cáo
Khả năng giao tiếp với các hệ thống bên ngoài:
CMMS đứơc thiểt kể thểo hứơng mơ, nển viểc giáo tiểp vơi các hể thong bển ngoái
trơ nển vo cung đơn gián vá thuán tiển. Moi dứ liểu trong CMMS đểu co thể chiểt xuát rá
vơi nhiểu đinh dáng, máu biểu khác nháu (Máy in, DBF,PDF, Word, Excểl, Tểxt....) vá
đứơng nhiển CMMS co thể láy dứ liểu tứ các hể thong khác vơi nhiểu đinh dáng khác
nháu.
CMMS co khá náng kểt noi trức tiểp vơi
các thiểt bi nhứ đáu đoc má vách, Máy kiểm
kho, Máy in cát giáy, PDA.
Tính mềm dẻo, linh hoạt của hệ thống:
Hể thong cho phểp ngứơi dung co thể
cán thiểp để tháy đoi các mán hính nháp liểu, thểm bơt trứơng dứ liểu, thểm bơt, sứá
đoi máu biểu báo cáo thểo yểu cáu khách háng.
Vơi sứ thiểt kể máng tính mơ hể thong CMMS thức sứ mểm dểo vá linh hoát
trong các ván để hiểu chính hể thong thểo yểu cáu cuá khách háng.Viểc náy giup cho
khách háng giám thiểu chi phí xuong mức toi tiểu vá tính náng đong trong cong viểc
đứơc đáp ứng mot cách toi đá.

Trang 4
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Khả năng bảo mật và phân quyền truy cập hệ thống
Khả năng bảo mật: CMMS đứơc thiểt kể trển
nển CSDL tot nhát cuá Microsoft SQL kểt hơp
vơi hể thong báo mát cuá Windows, hể thong
tứơng lứá Firểwáll cứng vá Firểwáll mểm khách
háng co thể hoán toán yển tám vể ván để báo
mát
Phân quyền truy cập hệ thống:

CMMS cho phểp ngứơi dung phán quyển chi
tiểt đển tứng tác vu cuá ngứơi dung, phán quyển
thểo nhiểu cáp.
 Cấp thực đơn của hệ thống: Phán quyển
ngứơi sứ dung thểo chức náng nhiểm vu
(Quán ly thong tin thiểt bi, Quán ly thong
báo, Quán ly phiểu cong tác, quán ly kể hoách báo trí......)
 Cấp chức năng: Phán quyển ngứơi dung
chi tiểt đển các tháo tác trển mán hính
nháp liểu chứng tứ vá báo cáo (Thểm mơi,
Sứá, Xoá, Ìn, Xểm, Copy, Duyểt)
 Phân quyền sử dụng theo từng đơn vị cơ
sở: Đoi vơi doánh nghiểp co nhiểu chi
nhánh thí hể thong cho phểp phán quyển
moi nhán viển chí đứơc truy cáp váo hể
thong thểo mot đơn vi mính đáng ky.
Tránh nháp nhám, cán thiểp hoác xểm báo
cáo so liểu cuá các đơn vi khác.
 Phân quyền sử dụng xuất nhập theo từng kho: Hể thong cho phểp phán quyển
truy cáp thểo tứng kho đoi vơi đơn vi co nhiểu kho vá thu kho

 Phân quyền theo trạng thái của chứng từ: Hể thong cho phểp phán quyển truy
cáp đển tứng tráng thái cuá chứng tứ đoi vơi tứng ngứơi sứ dung
 Phân quyền truy cập báo cáo và các trường của báo cáo: Hể thong cho phểp
phán quyển truy cáp đển tứng máu báo cáo
 Phân quyền chi tiết đến từng trường của chứng từ
 Theo dõi toàn bộ hoạt động của người dùng khi đăng nhập
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Tính năng, lợi ích của sản phẩm
GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THỰC TẾ
 Chu đong trong kể hoách sán xuát
 Chu đong trong kể hoách báo trí thiểt bi
 Giám thiểu toi đá chi phí báo trí báo dứơng
 Chu đong vát tứ tháy thể
 Táng toi đá thơi gián sứ dung máy
 Giám thiểu toi đá sán phám loi, hong do hể
thong thiểt bi
 Quán ly chi phí báo trí hể thong
 Đánh giá, đo lứơng hiểu quá sứ dung cuá thiểt bi quá hể thong thong kể giám sát
báng chí so KPÌ
 Đánh giá, đo lứơng hiểu quá nhán sứ thám giá báo trí
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỆ THỐNG
 Bo phán báo trí
 Bo phán sán xuát
 Bo phán quán ly kể hoách
 Bo phán kể toán
 Bo phán quán ly muá bán vát tứ
CÁC MODUL CHÍNH CỦA HỆ THỐNG
 Quán tri hể thong ngứơi dung
 Quán tri hể thong cơ sơ dứ liểu
 Quán ly thong tin thiểt bi
 Quán ly sứ dung thiểt bi
 Quán ly báo trí sứ co
 Quán ly báo trí ngán ngứá
 Quán ly thong tin nhán sứ báo trí
 Quán ly đo đác chí so
 Đong bo so liểu hể thong kể toán
 Đong bo so liểu vơi hể thong quán ly vát tứ

Trang 6
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Tính năng, lợi ích của sản phẩm
QUẢN LÝ THIẾT BỊ
 Quán ly thong tin vể thiểt bi
 Quán ly vi trí láp đát
 Quán ly viểc điểu chuyển bo phán
 Quán ly chi tiểt vát tứ phu tung tháy thể
đính kểm

 Quán ly tái liểu mo tá hứơng dán đi kểm
QUẢN LÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ
 Quán ly thơi gián cháy máy
 Quán ly thơi gián ngứng máy
 Quán ly kể hoách sán xuát để tính cứá so

báo trí

QUẢN LÝ BẢO TRÌ SỰ CỐ
 Quán ly yểu cáu báo trí
 Quán ly kể hoách báo trí

 Quán ly cong viểc báo trí
QUẢN LÝ ĐO ĐẠC CHỈ SỐ
 Láp vá thức thi kể hoách đo đác chí so
 Cáp nhát chí so đo đác
 Tứ đong cánh báo dứá trển chí so đo đác, kể hoách sán xuát, thong so máy moc
cuá nhá sán xuát
QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 Cáp nhát kể hoách sán xuát
QUẢN LÝ KẾ HOẠCH NÂNG CẤP
 Cáp nhát kể hoách náng cáp
QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN SỰ
 Cáp nhát thong tin cán bán cuá nhán sứ cán bo báo
trí trong vá ngoái hể thong
 Trá cứu truy ván thong tin nhán sứ
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Tính năng, lợi ích của sản phẩm
QUẢN LÝ BẢO TRÌ NGĂN NGỪA
 Cáp nhát, đinh nghíá cong viểc báo trí
 Cáp nhát nguon lức báo trí
 Láp lich trính báo trí ngán ngứá
 Đinh nghíá chu ky thức hiển
 An đinh thơi gián thức hiển
 Láp vá duyểt kể hoách báo trí
 Tứ đong sinh phiểu báo trí
 Thức hiển cong tác báo trí

Trang 7

Trang 8
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Một số báo cáo tiêu biểu
BÁO CÁO QUẢN LÝ THIÊT BỊ
 Dánh sách thiểt bi
 Dánh sách thiểt bi thểo dáy chuyển
 Dánh sách thiểt bi thểo bo phán
 Dánh sách thiểt bi thểo điá điểm láp đát
 Dánh sách phu tung sứ dung
 Báo cáo kháu háo thiểt bi
 Báo cáo tính tráng báo hánh thiểt bi
 Dánh sách các thiểt bi án toán
 Báo cáo tính hính điểu chuyển thiểt bi
 Dánh sách tái liểu thểo thiểt bi
 Dánh sách phu tung thểo thiểt bi
 Quy đinh hiểu chuán thiểt bi
 Quy đinh giám sát tính tráng thiểt bi
 Báo cáo lich sứ sứ dung vát tứ cho thiểt bi
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG
 Báo cáo thơi gián sứ dung máy cuá tứng thiểt bi
 Báo cáo thơi gián nghí cuá tứng thiểt bi
 Báo cáo tong hơp thơi gián sứ dung vá nghí cuá tứng thiểt bi
 Báo cáo thơi gián kể hoách sán xuát
 Biểu đo thơi gián dứng máy thểo nguyển nhán
 Biểu đo thơi gián dứng máy thểo dáy chuyển, loái thiểt bi, thểo giái đoán

 Báo cáo thơi gián sứá chứá trung bính
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Trang 9

Một số báo cáo tiêu biểu
BÁO CÁO BẢO TRÌ
 Dánh sách các phiểu báo trí thểo điá điểm
 Dánh sách các phiểu báo trí lán cuoi
 Dánh sách vát tứ tháy thể
 Dánh sách phiểu báo trí thểo loái máy
 Báo cáo tính tráng phiểu báo trí thểo nhán
viển, thểo loái báo trí
 Kể hoách báo trí
 Để nghi phán cong báo trí
 Tong hơp tính hính báo trí
BÁO CÁO CHI PHÍ
 Biểu đo chi phí báo trí thểo giái đoán
 Báo cáo chi phí báo trí thểo máy moc, thểo bo phán, nhán viển, thểo nhom thiểt bi
 Báo cáo chi phí báo trí thểo giái đoán

BÁO CÁO THỜI GIAN DỪNG MÁY
 Biểu đo t/g dứng máy thểo nguyển nhán, thểo dáy chuyển, loái thiểt bi, giái đoán
 Báo cáo thơi gián sứá chứá trung bính
 Biểu đo hiểu xuát thiểt bi
 Biểu đo khá náng sán sáng
 Báo cáo MTBF vá MTTR thểo thiểt bi vá dáy chuyển
BÁO CÁO QUẢN TRỊ
 Báo cáo KPÌ báo trí
 Báo cáo kể hoách lám viểc
 Báo cáo chi phí báo trí
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