VodooskrbaCom
/ Ko želite imeti celovit pregled
nad dejavnostjo vodooskrbe /

1 Preglednost

Želite vrsto pomožnih,
nepovezanih
računalniških evidenc
nadomestiti z
integriranim, visoko
produktivnim
informacijskim sistemom ?

Celovit pregled nad stanjem in
funkcionalnostjo vseh vodooskrbnih
objektov, naprav in ostalih elementov
vodooskrbnega sistema.

2 Avtonomnost
Program lahko uporabljate avtonomno in
neodvisno od obstoječega ERP sistema.

3 Enostavnost
Postopen in enostaven zagon celotnega
sistema z minimalno porabo delovnega
časa.

Z boljšo informatiko
do boljše vode
Načrtovanje,
spremljanje in nadzor
vseh dejavnosti
vodooskrbe

Nepogrešljiva programska oprema za
direktorje
komunalnih
podjetij,
vodje
vodooskrbnih dejavnosti, vodje vzdrževalnih
služb, nadzornike.
/planiranje investicijsih in vzdrževanih del na
vodooskrbnih sistemih, spremljanje in nadzor
realizacije plana,
evidenca opravljenih
kontrol,
čiščenj,
servisnih
pregledov,
zdravstveni nadzor vode, računalniško
izdajanje dokumentov, statistike in analize/
...

Vaš partner za
uspeh
E.R.S. ROKADA d.o.o.,
Informacijski inženiring,
Turnerjeva 27, 1000 Ljubljana,
tel : 00386 (1) 511 23 07, 511 33 20
e-mail: ers_rokada@siol.net
www.ers-rokada.si
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1 Zakaj VodooskrbaCom
Računalniški program

Visoka produktivnost

2
-

VodooskrbaCom Vam nudi:
-

-

-

-

popoln in pregleden popis vaših vodooskrbnih
objektov, strojnih in električnih naprav ter vseh
ostalih elementov vodooskrbnega sistema
opremljenosti
slehernega
hiter
pregled
vodooskrbnega objekta
pregled nad trenutnim stanjem objekta, izkaz
odstopanj na posameznem objektu, napravi ali
elementu vodnega sistema
takojšen dostop do vse dokumentacije , tehničnih
risb, fotografij, itd.., ki se nanašajo na objekt,
napravo
ali kakšen drug element vodnega
sistema
kronološki pregled izvršenih popravil, servisnih
pregledov, čiščenja ali drugih vzdrževalnih del
vodnega objekta, naprave oz. elementa vodnega
sistema

VodooskrbaCom
/ Načrtovanje,
spremljanje in nadzor
vseh dejavnosti
vodooskrbe /

-

-

Kaj pridobim?

VodooskrbaCom

3 Izkušnje kažejo.

enostavno in pregledno planiranje vseh
vzdrževalnih del, kontrolnih pregledov,
čiščenja
in
ostalih
dejavnosti
na
vodooskrbnem sistemu
popoln nadzor nad realizacijo plana, izkaz
nerealiziranih planskih nalog, pregled
izvršenih ukrepov za saniranje ugotovljenih
napak na objektih, napravah in ostalih
elementih vodnega sistema
evidenco vseh opravljenih laboratorijskih
analiz testiranja pitne vode z izkazom
trendov in vrste ostalih analiz in statističnih
pregledov

-

učinkovito preprosta
orodje uporaba

k preko 50 %
zmanjšanju obsega
administrativnih del na področju
vodooskrbe prispeva tudi uporaba
tabličnih računalnikov. Vnosi podatkov,
ki se izvajajo na samem terenu so hitri in
preprosti. Poleg tega tablični računalniki
zagotavljajo GPS povezavo, omogočajo
fotografiranje objektov in naprav z
avtomatskim arhiviranjem posnetkov,
itd..

Poslovne rešitve za vsako pisarno.
Pokličite nas še danes in zahtevajte ponudbo za
Vaše podjetje oz. brezplačno predstavitev programa
“VodooskrbaCom”.

