Infor EAM Enterprise je riešenie s kompletnou webovou architektúrou integrujúcou súbor modulov,
vďaka ktorým môžu firmy proaktívne, pristupovať k riadeniu majetku, informáciám o majetku a údržbe
majetku. Spája moduly správy majetku najlepšie vo svojej triede, jedinečné funkcie pre zlepšenie
prevádzky a zvýšenie výkonnosti a prídavné moduly vďaka ktorým je možné riešenie prispôsobiť špecifickým
potrebám každého zákazníka v oblasti správy a údržby majetku.
Infor EAM Enterprise obsahuje prelomovú
technológiu, ktorá poskytuje používateľovi
správnu informáciu v správnom čase nazvanú
Infor Workspace. Táto zahŕňa jednotnú
navigáciu, prihlásenie do systému jedným
heslom, prístup do systému na jeden klik,
personalizáciu, web komponenty, skratky pre
rýchle a jednoduché prinesenie informácií
spôsobom, ktorý im dáva zmysel.
Infor EAM Enterprise používa viac než 10 000
organizácií na celom svete – ako verejných tak
aj súkromných – používa riešenie Infor EAM
na lepšiu správu, údržbu a sledovanie svojho
majetku, ako aj k zlepšeniu rozhodovania v
oblasti údržby, zásob/záruk, prestojov,
riadeniu rizika a strategického plánovania.

Základné moduly a funkčnosti Infor EAM Enterprise :



















Majetok (evidencia neobmedzeného množstva akéhokoľvek typu majetku, funkčnosť Líniového majetku)
Elektronická dokumentácia majetku (neobmedzené množstvo príloh pdf,., doc., jpg., avi.,...)
Riadenie hierarchie majetku (stromová štruktúra do n-tej úrovne)
Služby správy majetku (Komerčné služby)
Riadenie údržby (evidencia vykonanej práce, pracovné príkazy...)
Flexibilná preventívna údržba (vykonávanie úloha na základe stanoveného dátumu, obdobia či parametru)
Audit (monitoring vykonaných zmien v aplikácii)
Riadenie rozpočtov (nastavenie a vyhodnocovanie údržbových nákladov)
Inboxy a Scorecard s KPI (nastavenie kľúčových ukazovateľov na domovskú stránku)
Riadenie materiálu (komplexné skladové hospodárstvo – nákup, výdaj, ND, min-max, On-line stavy skladov)
Messenger (elektronické rozposielanie vzniknutých udalostí)
Rozhranie Microsoft Project (obojsmerné rozhranie pre potreby plánovania)
Multiorganizačná podpora (pokrytie celej skupiny v rámci jednej aplikácie – Materská a dcérske spoločnosti)
Upload utilita (rýchle uploadovanie nových položiek)
Merače ( priradenie neobmedzeného počtu meračov k zariadeniam)
Základný reporting ( štandardné systémové zostavy)
Svetová jazyková mutácia ( svk, cze, eng, ger ... )
Ďalšie nadstavbové moduly a funkčnosti (Vozový park, Elektronické podpisy, Kalibrácie...)
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Inboxy a Scorecard s KPI,

Karta zariadenia,

Elektronická dokumentácia

Infor EAM Enterprise vám pomáha:
• Redukovať riziko a náklady • Zvyšovať kapacitu pre rast. • Automatizovať a zefektívňovať procesy.
• Podporovať kvalifikované rozhodovanie. • Monitorovať spotrebu energie majetku. • Jednoducho konfigurovať vaše potreby.

Viac informácií o Infor EAM Enterprise na www.inseko.sk alebo na požiadanie na obchod@inseko.sk.
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