Tid til
optimering

OD

Spar tid
og penge
med SERTICA
Maintenance
Frigør ressourcer i den tekniske afdeling, og forlæng levetiden
på dit udstyr med SERTICA - et fleksibelt softwaresystem, der
administrerer, monitorerer og dokumenterer vedligeholdsopgaver i alle typer virksomheder.
SERTICA er rettet mod det ofte hektiske liv i en vedligeholdsafdeling og giver et hurtigt overblik over vital information.
Med planlagt og tilstandsbaseret vedligehold kan du følge
og optimere vedligeholdsjobs, udstyr, komponenter, lagerbeholdning samt indkøb af reservedele. Softwaren suppleres
med løbende rådgivning fra konsulenter, som kender og forstår
vedligeholdsafdelingens opgaver og udfordringer.

•
•
•
•

Reducér nedbrud og produktionstab
Få styr på lager og forbrug
Fasthold viden om udstyr og maskiner
Skab bedre arbejdsvilkår

“Planlagt vedligehold
har reduceret nedetid
i produktionen med
50% og forbedret
produktionsraten
betydeligt. SERTICA
giver os desuden
et bedre arbejdsmiljø
med færre uventede
opgaver.”
Dynaudio

Nøglemoduler i SERTICA Maintenance

Mobile Apps
En lang række opgaver i vedligeholdsafdelingen kan
med fordel udføres via en mobil enhed. Spar tid og
penge ved at flytte fokus fra administration til
vedligeholdsopgaver med SERTICA Mobile Apps.

Dokumentstyring

Job App

Robust løsning til elektronisk at
opbevare, opdatere og distribuere
dokumenter på tværs af organisationen.

Styr vedligeholdelsesopgaver via mobile
enheder, og reducér den administrative
tid foran en computer.

Du får:
· Søgbarhed af dokumentindhold
· Tilgang via web
· Adgang til den nyeste dokumentversion

Du får:
· Nem registrering af opgaver uanset tid og sted
· Mobilitet, effektivitet og tilgængelighed
· Hurtigere reaktion på vedligehold

Forms

Fejlrapport

Forenkling af processen med foruddefinerede
skabeloner til rapportering, tjeklister og
arbejdstilladelser.

Effektivisér arbejdsgangen ved at registrere fejlrapporter og serviceanmodninger elektronisk til
vedligeholdsafdelingen i tilpassede skabeloner.

Du får:
· Nem rapportering af påkrævet dokumentation
· Skabeloner i MS Word og Excel layout
· Automatisk udfyldning af datafelter

Du får:
· Færre fejl og forsinkelser
· En let og direkte fejlrapportering
· Mulighed for at følge op på rapporter i systemet

Logbog

Ugeseddel

Direkte registrering af alle typer af
hændelser, der sker i forbindelse med
en vagt.

Fuldt overblik over optjent ferie, overarbejde,
afspadsering og kursusdeltagelse for den enkelte
medarbejder, som registrerer direkte i SERTICA.

Du får:
· Overblik over alle hændelser
· Fuld integration med vedligehold
· Vidensdeling på tværs af vagthold

Du får:
· Detaljeret overblik over timer
· Fleksibel opsætning tilpasset brugeren
· Indbygget godkendelses-workflow

Du får:
· Mindre tid foran en computer
· Online og offline adgang
· GPS lokation og minimeret transporttid

“Det er slut med
fejlrapporter
på vej rundt i det
interne postsystem.
Med enkelte klik
kan vagten døgnet
rundt rapportere
fejl elektronisk til
vedligeholdsafdelingen.
SERTICA sikrer os en
lettere, direkte og
mere effektiv
arbejdsgang.”
BIOFOS

HVIIDPHOTOGRAPHY

Synkronisering giver værdi

SYNC
SERTICA SYNC synkroniserer data mellem
SERTICA og virksomhedens ERP-systemer
uden integrationsproblemer.
Du får:
· Øget automatisering
· Styrket ﬁnansiel kontrol
·	Én delt datakilde, der dækker leverandører,
lager, timeregistrering og andet stamdata

Vedligehold
på alle
niveauer
Et vedligeholdssystem er ikke kun vigtigt for
den daglige bruger men også for alle, der har
behov for at administrere og måle performance
i vedligeholdsafdelingen.

OPC
Via den integrerede OPC-klient kan du
automatisere aflæsning af tællerværdier
og alarmer.
Du får:
· Automatisk import af tællerværdier
· Optimering af planlagte opgaver
· Aktivering af tilstandsbaserede opgaver

SERTICA kan med forskellige interfaces forbindes til andre systemer
og dermed blive et centralt system
i din virksomhed.

Analytics

Dynamic Dashboard

Analytics er et unikt værktøj, som kan udtrække
og analysere enhver relevant kombination af
data. Data eksporteres fra SERTICA til Microsoft
Excel, hvor det er muligt at opstille grafer og
pivottabeller. Med få klik kan du få tilpassede
rapporter som "De 10 dyreste vedligeholdsjobs"
leveret direkte i din mail-indbakke.

Design dine egne dashboards, og opnå et
bedre overblik over dine data i SERTICA. Dine
dashboards kan eksempelvis indeholde
information omkring jobstatistik, Excel-grafer
og KPI highlights. Du bestemmer layout og farver
og kan inkludere eksempelvis KPI-termometre,
-trafiklys og -speedometre.

Du får:
· Abonnement på egne rapporter
· Effektiv analyse af data
· Hurtig identificering af driftsbesparelser

Du får:
· Opdateret overblik over dine data
· Ledelsesværktøj til opfølgning
· Moderne og struktureret layout af information
Papirløs dokumentstyrin

SERVICE
SERVICE

SERVICE

Produktion

Servicevirksomhed

Forsyning/spildevand

Kraftvarmeværk
Biomasseanlæg

Optimering og effektivisering til

alle typer virksomheder
Unik fleksibilitet gør, at SERTICA Maintenance
passer til stort set alle typer virksomheder
uanset branche og størrelse.

Fødevarer

Forlystelsesparker
Havne

BEER

FOOD

Medicinal

Mere
end bare
software
Med SERTICA får du ikke bare et system. Vi tror
nemlig på samarbejde og partnerskab, og vi ved,
at det er den gode service og support, der gør
den helt store forskel.

Derfor sætter vi en ære i at gøre mere, end hvad der
forventes af os. Vores konsulenter hjælper naturligvis med
implementeringen for at sikre en hurtig og nem proces.
Hvis I har problemer eller forespørgsler, så er hjælpen
aldrig mere end et telefonopkald væk. Vi tilbyder
rådgivning, kurser og selvfølgelig daglig kundesupport.
Support håndteres af software eksperter, der kender
løsningen, og som kan tilbyde den allerbedste vejledning.

SERTICA Maintenance indeholder
styring af dokumenter, vedligeholdsjobs, lager, reservedele,
komponenter, historik og meget
mere. Løsningen er udviklet i tæt
samarbejde med industrielle og
maritime kunder verden over og
dækker både ledelsens samt den
daglige brugers behov.
Logimatic er softwarevirksomheden bag SERTICA.
Vi har mere en 30 års global erfaring inden for
salg, implementation og support af in-house
softwareløsninger. Vores omfattende erfaring er
opbygget gennem utallige implementeringer af
softwareløsninger over hele verden. Det har givet
os en unik viden og gør os til mere end blot en
systemleverandør.

Danmark +45 9634 7000
Singapore +65 6274 1007

sertica@logimatic.dk
sertica.dk

