
Ki az LLP Group?
Az LLP Group egy nemzetközi szoftveres szolgáltatást nyújtó cég, 
amit 1992-ben Csehországban alapítottak. Irodáink jelen vannak
Nyugat-, Közép-, és Kelet-Európában, valamint Észak- és Közép-
Amerikában. A megfelelő elemzés, tudatosság, tapasztalat és
iparágspecifikus ismeretek kombinációját felhasználva szoftver-
bevezetéssel, -fejlesztéssel, -tanácsadással és üzleti folyamatokkal
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleink számára szerte a 
világon.

Ki az Infor?
Az Infor világszerte vezető szerepet tölt be felhőalapú üzleti
szoftverek területén, több iparág specifikus vállalat számára. 
Az Infor komplett ipari csomagokat ajánl a felhőben a 
legnagyobb iparágak számára, ahol hatékonyan alkalmazza a 
felhasználói élményt előtérbe helyező, az adattudományt 
kihasználó és a meglévő rendszerekbe könnyen integrálható 
technológiát.Világszerte több mint 67 000 vállalat támaszkodik 
az Infor megoldásaira a piaci változások lekűzdésében és az 
egész üzletet érintő digitális átalakulásában.
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Az Infor EAM ezeket a lehetőségeket kínálja:

■ Termelésmenedzsment
Mivel az Infor EAM lehetővé teszi a tervezés, ütemezés és az üzemidő
optimalizálását, számíthat arra, hogy megnő az OEE százalékos aránya.

■ Előírásoknak való megfelelés
A megfelelőségi nyomon követéssel, a jelentések és az eszközkövetés
használatával a szervezet ellenőrzésre készen állva a fogadhatja az
auditorokat napra kész dokumentációval és historikus adatokkal.

■ Eszközkezelés
Kezelheti a kockázatokat, a garanciákat és a változással kapcsolatos 
értesítéseket. Ráadásul, nyomon követheti az eszközök teljesítményét, 
kezdeményezhet megelőző karbantartást, és egyszerűen összegyűjtheti 
adatait az eszközeiről, beleértve a szivattyúkat, fűtőberendezéseket és a 
töltővezetékeket.

■ Több szervezetre kiterjedő képességek
Segítsen vállalatának beépíteni az eszközöket a menedzsment döntéseibe, 
miközben fenntartja az autonómiát a különböző karbantartási csoportok 
között. Például a biztonsági személyzet használhatja a szoftvert a 
megrendelések kiadására a zajcsökkentés érdekében a gyártási 
eszközökön, míg a létesítmények vezetői használhatják a HVAC rendszerek 
és az automatikus ajtók kiszolgálására. A karbantartási csoportok 
ellenőrizhetik a beszerzési megrendeléseket, értékelhetik az eladókat és 
kezelhetik a beszerzési szerződéseket, ezáltal hatékonyabb és 
költségtudatosabb műveletet eredményeznek.

■Mobilitás
Az EAM Mobile segíti a terepen dolgozókat, valamint a vezetőket, 
ügyintézőihez, akik közvetlenül kapcsolódnak a szoftverhez. Bármely
mobileszközön elérhetik a megoldást, beleértve az Apple® iPad®-t és az
Android telefonokat is a szolgáltatás gyorsítása érdekében. A személyzet
szobáról szobára vagy helyszínre költözhet, és továbbra is hozzáférhet a 
karbantartási információkhoz, rögzítheti azokat, ellenőrzéseket végezhet
és nyomon követheti a készletet.

■ Energiahatékonyság
Folyamatosan figyelemmel kísérheti az energiafogyasztást eszközein és
időben figyelmeztetheti munkatársait olyan teljesítményproblémákra, 
amelyek javításra szorulnak. Az energia és más természeti erőforrások
felhasználásának és az eszköz további teljesítményparamétereinek
kombinálásával az Infor EAM teljesebb képet nyújt az egyes eszközök
teljesítményéről és azok üzleti tevékenységére gyakorolt hatásáról.

■ További lehetőségek ügyfeleink individuális igényei szerint.
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Kattintson a diagram-ra vagy a logo-ra további információért.
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