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SYSTÉM ŘÍZENÍ PROVOZU, SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU
CO JE COBRAIN+ T M
CoBrain+ je systém pro řízení firmy.
PRO KOHO JE SYSTÉM URČEN
Systém CoBrain+ je výhodné nasadit ve firmě s více zaměstnanci a s větším technickým zázemím.
Typickým příkladem jsou nepřetržité provozy.
Implementace systému v malé firmě je také možná.
PŘÍNOSY ZAVEDENÍ SYSTÉMU
Pracovníci mají okamžitý přehled o historii, současnosti a budoucnosti v rámci jejich kompetencí.
Podpora plnění ISO norem a platné legislativy.
Akceptace výstupů inspekčními orgány.
Přehledná agenda veškerých revizí od budov až po konečná zařízení.
Potřebné informace jsou jasně dostupné a provázané.
ŘEŠENÍ COBRAIN+ T M
CoBrain+ umožňuje centrální správu informací, úkolů, událostí, údržby, závad, dokumentů, plánů atd.
Výběr některých vlastností systému:
•

plánování revizí všeho druhu (včetně evidence a dokumentace pro kontrolní orgány),

•

schvalovací proces pokynů a směrnicí,

•

zadávání úkolů sobě i podřízeným,

•

evidence závad včetně připomínkovací logiky,

•

elektronické vedení deníků kotle, deníku směn,

•

možnost plánovat servis na odstávku,

•

hledání dokumentů a ostatních záznamů dle mnoha kritérií,

•

centrální strom kategorií s vlastnostmi hledání GOOGLETM,

•

systém je adaptabilní dle požadavků zákazníka,

•

plánování spotřeby zdrojů a jejich vyhodnocení.
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Charakteristika systémového řešení:
•

integrace pod jednu platformu,

•

snadno začlenitelné do stávající agendy – nic se nemusí vyhazovat, stačí vše propojit,

•

zaručená dohledatelnost informací,

•

podpora při plnění norem EMS - ISO 14001 a plnění požadavků na BOZP,

•

možnost využít e-mailu přímo ze systému i v případě, že uživatel nemá mailovou schránku,

•

možnost automatického generování úkolů a informací,

•

možnost implementace využívání šablon,

•

možnost implementace workflow,

•

možnost implementace dynamického zveřejnění definovaných informací na WEBU,

•

možnost implementace výměny informací s libovolným systémem přes WEBOVÉ služby,

•

možnost implementace napojení na jiný ERP systém např. HELIOS, SAP.

UŽIVATELSKÝ EFEKT
•

systém CoBrain+ TM zmenší starosti zodpovědným osobám, neboť bude hlídat a evidovat
potřebné informace a termíny sám, a umožní rozložení zodpovědnosti dle kompetencí,

•

bezpečnostní, legislativní a technické audity jsou otázkou kliknutí myši!

REFERENCE NA COBRAIN+ T M
Technický ředitel ing. Tomeš - akciová společnost TERMIZO a.s. – spalovna komunálního odpadu využívá systém CoBrain+TM na všech operátorských úrovních:
„Díky systému CoBrain+TM mám přehled o úkolech, které jsem zadal.“
„V systému se dobře hledá; stačí vědět část slova nebo textu a najdu, co potřebuji.“
Auditorská firma označila CoBrain+TM za excelentní evidenci v oblasti řízení:
„S tímto systémem na nic důležitého nezapomenete!“

Doporučení v rámci MVV a.s.:
•

provozním ředitelem teplárenské společnosti JTR a.s. ing. Salabou

•

členem představenstva a ředitelem MVV-enservis a.s. Ing. Mecnerem

VYŽÁDEJTE SI PREZENTACI…
Rádi Vám pomůžeme najít řešení. Pozvěte nás k Vám…… www.cyrus.cz/contact-us
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