ARCHIBUS® Rozšířené technologie

MOBILNÍ APLIKACE
Zrychlení poskytování služeb
pomocí mobilní aplikace ARCHIBUS
prostřednictvím Vašeho chytrého
telefonu nebo tabletu.

Poskytovat služby lépe znamená rychleji a přesněji. Tento cíl se snažíme uskutečnit pomocí nejnovější mobilní
technologie. ARCHIBUS Mobilní aplikace, která je součástí produktu Web Central, nabízí nový druh zabezpečené,
snadno konfigurovatelné a zákaznicky vstřícné aplikace, která poskytuje přesné informace, kdekoli a kdykoli je to
potřeba. ARCHIBUS vytvořil mobilní aplikaci, které může být spuštěna na různě pokročilých mobilních zařízeních.
Nová technologie zpřístupňuje vaše data interaktivně (včetně fotek, plánů areálů a podlaží), takže každý
oprávněný uživatel může rychle vyhledat a zobrazit prostory, zaměstnance, majetek a úkoly.

PŘÍNOSY
• Okamžitý a bezpečný přístup ke
grafickým i alfanumerickým reportům a
výkresům kdykoliv a kdekoliv po připojení
k Wi-Fi, internetu nebo mobilní síti
• Snížení celkových nákladů na přenos
informací mezi centrálním uložištěm a
povolanými pracovníky
• Možnost práce offline, pokud není k
dispozici Wi-Fi či mobilní internet
• Efektivní využití pro správu ploch, údržbu
a inventarizaci majetku a vybavení
• Rychlé pořízení fotografie závady či
škody, vytvoření požadavku na opravu
a automatické odeslání ke zpracování v
jednom kroku
ARCHIBUS Mobilní aplikace poskytuje okamžitý přístup k pracovním
postupům (workflow) a  zrychluje tak odezvu na požadavky zákazníka

Více informací na www.archibus.com

ŘEŠENÍ
Přístup ke grafickým a negrafickým
reportům odkudkoli
ARCHIBUS je řešení, jak snadno zobrazovat grafická data
dle potřeb vaší organizace. Můžete například publikovat
půdorysy přímo z programu AutoCAD a ty pak zobrazit v
mobilních zařízeních. To znamená, že uživatel může vidět
půdorysy, fotografie, formuláře a další data stejně dostupně
a čitelně, jako by seděl u svého stolu. ARCHIBUS Mobilní
aplikace je lepším způsobem, jak sdílet grafické i negrafické
informace v rámci jedné platformy.
• Efektivnější prezentace
a produktivnější diskuse
díky půdorysům a
plánům na dosah ruky

• Vezměte si zvýrazněné
a označené půdorysy
kdekoli - i tam, kde není
Wi-Fi připojení k internetu

• Vytváření a zveřejňování
podnikové grafiky
na všech vašich
půdorysech jedním
kliknutím

• Pro přenos snímků,
například fotografie
stavu budovy, použijte
v mobilní aplikaci funkci
synchronizace

• Publikování zvýraznění
přidělení či uvolnění
prostoru v jednom kroku

Zvýšení produktivity ekonomickou,
obousměrnou výměnou dat
ARCHIBUS Mobilní aplikace umožňuje přesnou a okamžitou
synchronizaci prostor, půdorysů a dalších informací, a tak
šetří čas a náklady na cestování z kanceláře a zpět. Stejně
důležité je, že nahrazuje papírové zprávy elektronickými
formuláři, které přenášejí data přímo do centrálního úložiště,
čímž eliminuje chybně umístěné soubory a související
zpoždění při jejich získávání.
• Urychlení projektů
přístupem k potřebným
datům a službám kdykoli
a odkudkoli, z jakéhokoli
standardního zařízení

• Přesnější informace
o poloze pro první
respondenty za
účelem zmírnění rizika a
souvisejících nákladů

• Lepší koordinace
pracovního týmu, interní
spokojenosti zákazníka
a zpětné zúčtování
nákladů práce

• Zrychlení sběru dat v
terénu a eliminace
nadbytečného zadávání
dat
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Více informací na www.archibus.com

Vestavěné aplikace
ARCHIBUS Mobilní aplikace rozšiřuje stávající webové aplikace
o obchodní logiku pracovníků v terénu, kteří potřebují mobilní
přístup k údajům ARCHIBUS. Využívá workflow, ověření a
údaje již definované na webu pro umožnění přístupu a tvorbě
informací o poloze. Patří mezi ně:
• Kniha rezervací: Poskytuje
• Hlášení pracovních úrazů:
všem pracovníkům
Eviduje a reportuje detaily
zařízení rychlý a snadný
vzniku pracovního úrazu
přístup ke klíčovým datům
a další bezpečnostních
a výkresům na jejich
incidentů
mobilních zařízeních a také
• Služby pro zaměstnance:
jim umožňuje provádět
Rezervace zasedacích
bezpapírové průzkumy
místností, audiotechniky,
prostor
stěhování, helpdesk
• Údržba: Usnadňuje
nebo třeba vyhledání
aktualizaci a doplnění
zaměstnance na
prací v terénu a také
půdorysu, to vše jsou
zvyšuje kvalitu a přesnost
funkce dostupné v mobilní
informací
aplikaci
• Majetek a zařízení:
Podporuje tvorbu a
udržování inventáře
majetku; dokončením
práce v terénu přispívá ke
zvýšení kvality a přesnosti
informací
• Inventář majetku:
Umožňuje skenovat
majetek označený
čárovým nebo QR kódem,
případně RFID čipem a to
jednotlivě nebo hromadně
v případě naskladnění
nového vybavení,
například nábytku

• Audit ploch a obsazenosti:
Umožňuje udržovat
informace o plochách a
zasedacím pořádku stále
aktuální
• Výkonné reporty pro
manažery: Automaticky
generované metriky a
trendy, sumární reporty a
výstrahy přímo v terénu
• Nebezpečné materiály:
Nalezněte umístění
nebezpečných materiálu
díky možnosti zobrazení na
výkrese nebo upravujte
inventář a mnoho dalšího.

Podpora práce offline a další
ARCHIBUS Mobilní aplikace poskytuje nákladově efektivní
a flexibilní řešení, které zjednodušuje pracovní procesy a
minimalizuje použití papírů a písemných poznámek, které
mohou být náchylné k chybám.
• ARCHIBUS Mobilní
aplikace podporuje
nativní mobilní aplikace
pro zajištění pracovní
produktivity a kontinuity, i
když připojení k internetu
není k dispozici
• Podpora strategie
„přineste si vlastní
zařízení“

• Bezproblémová
integrace mobilního
připojení s podnikovou
IT mobilní správou v
souladu s již stávajícími
pracovními procesy

