
Odgovorno, kakovostno in sistemsko urejeno 
vzdrževanje strojev in naprav je osnovni pogoj za 
uspešno delovanje slehernega podjetja. Še posebaj 
pa mora proizvodno orientirano podjetje strmeti k 
stalnemu višanju produktivnosti svojih strojev in 
naprav, kakor tudi stalnemu minimaliziranju števila 
zastojev, stroškov dela in materiala na drugi strani. 
Nedvomno k temu v veliki meri lahko pripomore 
tudi ustrezna programska oprema. Predstavljamo 
vam programsko opremo, ki je plod našega znanja 
in izkušenj na področju razvoja proizvodnih 
informacijskih sistemov.

Informacijska podpora 
vzdrževanju strojev in naprav.

Sistem RISP-SQL stroji in naprave  je mogoče kupiti tudi na obroke. Za več informacij nas lahko 
kontaktirate tudi po telefonu ali elektronski pošti. Vsem našim novim uporabnikom v fazi implementacije 
sistema podarimo dodatnih 20 programerskih ur za prilagoditev sistema specifičnim zahtevam.

Veselimo se Vašega poziva in Vas lepo pozdravljamo. Vaš partner za uspeh.
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BREZ ZAČETNE INVESTICIJE DO UČINKOVITE INFORMACIJSKE PODPORE VAŠI PROIZVODNJI.

Učinkovito vzdrževanje strojev in naprav »RISP-SQL stroji in naprave«

VZDRŽEVANJE 
STROJEV 
IN NAPRAV



Vzdrževanje strojev in naprav nedvomno 
predstavlja eno pomembnejših funkcij 
slehernega proizvodnega podjetja. 
Informacijska rešitev RISP-SQL stroji 
in naprave informacijsko podpira vse 
aktivnosti, ki so vezane na planiranje in 
obdelavo posameznih vzdrževalnih posegov 
(urgentne intervencije zaradi nepredvidenih 
zastojev proizvodnje, planiranje kontrolnih in 
preventivnih opravil).

Neizprosna konkurenca podjetja dnevno sili 
v zniževanje cen svojih izdelkov, kar pa je 
možno zagotoviti tudi z krajšanjem izdelavnih 
časov, nižanju materialnih stroškov in 
stroškov dela. To lahko v podjetju dosežemo 
samo z visokoproduktivnimi stroji in 
napravami, katerih delovanje mora biti 
karseda zanesljivo. Programska oprema 
RISP-SQL stroji in naprave vam  omogča 
sistemsko urejeno in transparentno 
informacijsko podporo preventivnemu 
vzdrževanju strojev in naprav, kakor tudi 
evidentiranju vseh kurativnih posegov.  

Nepredvideni zastoji v proizvodnji, slaba 
kvaliteta dela in posledično količinsko manj 
izdelanih končnih proizvodov za podjetje 
nedvomno pomenijo škodo, ki je nemalokrat 
zelo draga marsikdaj pa celo nepopravljiva. 
Vsem tem, za podjetje  vsekakor kritičnim 
posledicam, se lahko izognemo tudi 
z sistemsko urejenim preventivnim 
vzdrževanjem, ki pa mora biti seveda podprt 
tudi z ustrezno informacijsko rešitvijo.

• evidentiranje strojev in naprav 
• planiranje vzdrževalnih del
• evidentiranje okvar in zastojev
• spremljanje vzdrževalnih del
• spremljanje porabe materiala
• evidentiranje stroškov vzdrževanja
• obračun stroškov vzdrževanja
• …
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PLAČILO NA OBROKE
B R E Z  Z A Č E T N E  I N V E S T I C I J E !

Pokličite nas še danes in 
zahtevajte ponudbo za 

Vaše podjetje. 

Zakaj »RISP-SQL stroji in naprave«?

Zanesljivo delovanje strojev 
in naprav …

Nepredvideni zastoji ...

Zagotovite si …


