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Aplicaţii ARCHIBUS® 

Lucrări la cerere

Bene%cii 

Activităţile şi rapoartele includ:

Şi multe altele...

Funcţia Planning BoardTM permite

superiorilor să programeze vizual 

lucrările estimate pe baza resurselor

disponibile printr-o simplă operaţiune

de mutare şi eliberare (“drag and drop”)

a sarcinilor în programul unui muncitor

Programaţi, transmiteţi, gestionaţi şi raportaţi în mod e%cient sarcinile de întreţinere folosind 
capacităţile autonome pentru reducerea costurilor operaţionale şi creşterea gradului de 
satisfacţie a clienţilor

Gestionarea e%cientă a sarcinilor de întreţinere este esenţială pentru

a menţine funcţionarea corectă a infrastructurii şi facilităţilor 

organizaţiilor dvs. Menţineţi-vă pe direcţia cea bună cu ajutorul

aplicaţiei ARCHIBUS Lucrări la cerere (On Demand Work) – aplicaţie

web care automatizează toate etapele procesului de întreţinere la

cerere, de la cereri, la aprobări, programări şi emiterea de ordine de

lucru, până la faza de %nalizare şi feedback. Funcţionalitatea

autonomă a aplicaţiei On Demand Work contribuie la reducerea

costurilor de exploatare prin aplicarea controlului procesului şi

menţinerea informaţiilor la zi, în formă accesibilă şi cu posibilitatea

de a acţiona asupra lor. Acest registru centralizat permite un proces

e%cient de previzionare şi bugetare pentru a optimiza e%cienţa

operaţională. Creşteţi nivelul de satisfacţie a clienţilor oferindu-le

mai multe posibilităţi şi comunicând cu ei în %ecare etapă a 

procesului, folosind ARCHIBUS On Demand Work. 

Deschiderea cererilor de lucrări pe tip de problemă şi 

status al problemei

Raportarea volumului de lucrări cu numărul estimat de ore

Deschiderea cererilor de lucrări

Costul cererilor de lucrări

Costul faţă de bugetul cererilor de lucrări

Cereri de lucrări arhivate

Fluxuri de lucru +exibile şi direcţionare

Programarea muncitorilor şi a utilajelor

Performanţa echipei de lucru

Trimiteri la nivel superior şi noti%cări automate

Estimarea costurilor: activităţi, utilaje, piese, etc.

Rezultatele sondajelor privind nivelul de satisfacţie

Trimiterile la nivel superior ale cererilor de lucrări

Controalele Contractelor la nivel de serviciu (Service 

Leveal Agreements - SLA)

Simpli%că cererile, transmite şi asigură feedback pentru procesele legate de sarcinile de întreţinere în 
vederea îmbunătăţirii furnizării serviciilor

Reduce costurile de exploatare prin )uxuri de lucru automate şi printr-o comunicare simpli%cată

Asigură o corelare perfectă cu Contractele la nivel de serviciu pentru aplicarea standardelor şi creşterea e%cienţei 

Permite previzionarea îmbunătăţită a bugetelor pentru activităţi de întreţinere şi investiţii
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ARCHIBUS® Lucrări la cerere

On Demand Work

Aplicarea standardelor în corelare cu SLA

Îmbunătăţirea procesului de plani&care

Simpli&carea procesului de întreţinere

Reducerea costurilor operaţionale

În cadrul platformei web cu utilizare facilă, aplicaţia On
Demand Work oferă un mediu intuitiv şi autonom pentru
cererile de lucrări care poate ) extins cu uşurinţă către
întreaga organizaţie. Derularea aplicaţiei On Demand 
Work elimină sarcinile administrative zilnice ale 
directorilor de exploatare, permiţându-le să aloce mai 
mult timp îmbunătăţirii prestării globale a serviciilor la 
un cost mai scăzut.

Aplicaţia On Demand Work gestionează în mod rentabil 
7uxul cererilor de lucrări şi al ordinelor de lucru către 
echipele interne sau externe de lucrători. De asemenea,
aplicaţia reduce costul raportării pe baza capturării şi 
reutilizării datelor e)ciente comparativ cu eforturile
consumatoare de resurse necesare pentru procesele 
scrise. În plus, aplicaţia On Demand Work pune la 
dispoziţie o funcţie de tipul Tablou de plani)care
(Planning BoardTM) pentru a ajuta superiorii să plani)ce
lucrările şi să programeze muncitorii cu uşurinţă şi 
e)cienţă. Această funcţie integrează, atunci când atribuie
sarcinile de lucru, regulile pre-de)nite precum timpii 
morţi între servicii, zilele libere/concediile. Superiorii pot
prioritiza activitatea în mod e)cient, asigurând
îndeplinirea sarcinilor esenţiale la timp. 

Integrarea Contractelor la nivel de servicii (SLA) şi a 
securităţii pe bază de rol îi ajută pe clienţi să obţină 
nivelul de serviciu de)nit de parametrii SLA.
Derularea aplicaţiei ARCHIBUS On Demand Work:

Prin capturarea datelor la nivel central în legătură cu
costurile de întreţinere pe divizie, departament, clădire,
echipament, tip de problemă, printre altele, aplicaţia 
ARCHIBUS On Demand Work îi ajută pe manageri să
plani)ce e)cient bugetele şi să optimizeze nivelurile de
servicii. Alte exemple de cazuri de utilizare includ:


