MAMS Корпоративний

Особливості
 Потужність

Maximo®,
простота у
використанні
Field Mapplet

 Водопостачання
та
водовідведення

 Доступ до ГІС в
полі та офісі

 Мобільність у
ядрі

 Об’єднання всіх
робочих циклів,
напр.,

 Оповіщення

сервісних служб
в Maximo®

 Створення

послідовних
робочих
замовлень у полі
за допомогою
ваших ГІС
активів

 Спільне

мобільне
рішення для
робочих
замовлень і
заявок на
обслуговування
клієнтів

 Удосконалене

робоче
планування та
координування

Завдання
Для комунальних господарств і органів місцевого самоврядування, щоб покращити якість
обслуговування, узгодженість і пришвидшити надання послуг, які часто сприймаються як
належне. Ці інфраструктури, зокрема їхні вертикальні та горизонтальні активи, потребують
більш надійної та легкої в управлінні системи підтримки.
Рішення
Для комунальних підприємств із водопостачання та водовідведення і муніципалітетів, щоб
покращити якість обслуговування, узгодженість і пришвидшити надання послуг, які часто
сприймаються як належне. Ці інфраструктури, зокрема їхні вертикальні та горизонтальні
активи, потребують більш надійної та легкої в управлінні системи підтримки.
Field Mapplet у поєднанні з Maximo® та провідною системою управління активами від
IBM® (звіт Gartner 2017 року), надає ідеальну платформу для оптимізації практики
управління активами. MAMS Корпоративний орієнтована на забезпечення необхідними
передовими технічними можливостями ваші польові операції, а також групи планування
управління активами.
Це універсальна платформа для реалізації ваших потреб в управлінні активами та
робочими процесами в межах ваших планів безпеки, зменшення ризиків, оцінки стану
активів, управління запасами та контрактами.
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Робочі замовлення можуть бути організовані та скоординовані легко та ефективно. За
допомогою простої синхронізації між мобільним і консольним блоками, польовий персонал
може використовувати всі дані, необхідні для їхніх робочих процесів. Вони матимуть
переваги від розширених ГІС-функцій, зокрема доступність навігації, оптимальний
маршрутизатор, а також доступ до детальної інформації про об’єкти та пов’язані з цим
документи. За кілька кліків/клацань польові працівники можуть завантажити свої завершені
роботи у Maximo®, які будуть доступні для всіх зацікавлених осіб постійно. MAMS
Корпоративний є доступним/всеосяжним, швидким і надійним рішенням для вашого
підприємства.
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