DSS Maintenance
Prediktív és preventív karbantartást támogató rendszer

A kihívás
Sok gyártó cégnél nem működik integrált karbantartási rendszer: sem tudásbázis, sem egyszerűen visszakövethető karbantartási történet az egyes gépekhez. A digitalizált folyamatok mellett papíralapon is rögzítenek fontos adatokat, amelyek gyakran elkeverednek. Emellett a nem tervezett leállások miatt egyes gépek több napra kiesnek a termelésből, ami komoly költséget jelenthet.

A megoldás
A DSS Maintenance teljeskörű támogatást nyújt a karbantartási folyamatok nyomon követésére. Képes arra, hogy minden gép alkatrész-szinten is rögzítésre kerüljön, így saját azonosítójuk alapján látható és tervezhető a komponensek cseréjének esedékessége.
•

A gépekhez és alkatrészekhez bármilyen esemény rögzíthető, és a történetiségük visszakereshető a
teljes életútjuk alatt, ami alapján könnyen készíthetők vizuálisan is jól ábrázolt, specifikus riportok.

•

Futási vagy üzemidő és a gyártói ajánlás alapján (preventív módon), illetve akár szenzoradatok alapján (prediktív módon) is előre jelezhető az adott gép szervizigénye, valamint figyelemmel kísérhető a
kötelező és eseti karbantartások esedékessége.

Kapcsolat: sales.int@dss.hu

A DSS Maintenance legfontosabb funkciói
•

Részletes tudásbázis az egyes gépekről: megnevezés, üzembe helyezés időpontja és helye, státusz,
heti üzemidő, szerviz esedékessége, stb.

•

Részletes alkatrész-nyilvántartás a beépített és a raktáron levő alkatrészekről: raktárkészlet, szerviz–
és csereelőzmények, stb.

•

Event Logs: a rendszerben nyilvántartott összes esemény listája

•

Testre szabható dashboard: az egyes gépek aktív és állásidejének nyilvántartása, szervizköltségek,
hátralevő feladatok

További információ: dss.hu

A DSS-ről
A DSS Consulting Zrt. alapításától kezdve egyedi fejlesztések, üzleti intelligencia rendszerek és analitikus
megoldások bevezetésére specializálódott. Büszkék vagyunk arra, hogy cégünk úttörő szerepet játszott
Magyarországon az üzleti elemző megoldások, az információminőség-biztosítás és az adatbányászat területén. Ezen tudásra, tapasztalatokra alapozva bővítettük portfóliónkat ipari digitalizációs megoldásokkal,
amelyeknek köszönhetően jó néhány éve már nem csak pénzintézeti, biztosítói, telekommunikációs területen, hanem az ipari szektorban is hatékonyan tudjuk segíteni ügyfeleink digitalizációs törekvéseit. Több
mint 20 éves tapasztalatunknak köszönhetően, független tanácsadóként mindig az adott feladatra leginkább alkalmas megoldást nyújtjuk ügyfeleink részére.
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