INSTRUKCJE

Elektroniczne zarządzanie
dokumentacją techniczną
Szybki i łatwy obieg dokumentacji technicznej typu
instrukcje montażu dla pracowników Twojej firmy
NASI KLIENCI

Co oferuje system?
W prosty i szybki sposób daje dostęp do dokumentacji
technicznej i instrukcji montażu pracownikom na produkcji,
optymalizując procesy produkcyjne. Aplikacja mobilna na
tablet rozwiązuje problem drukowania dokumentów oraz ich
nieodpowiednich wersji po ewentualnych aktualizacjach.

Kilka formatów  
dokumentów 

i plików

Instrukcje  
w wersji elektronicznej

Pracownik za pomocą kilku kliknięć wie dokładnie co ma robić
i nie traci swojego czasu, tym samym rośnie efektywność
produkcji. Dodatkowo system może automatycznie naliczać ile
zajmuje montaż wybranego produktu. Dane analityczne będą
wtedy dostępne z poziomu panelu administracyjnego.   

Pracownicy poświęcają więcej czasu na prace
montażowe, a mniej na szukanie dokumentacji.
Oszczędzacie czas i generujecie oszczędności!




Zarządzanie 

dokumentacją

Różne poziomy 

dostępu

Jak działa?

Zarządzaj dostępem  
i dodawaj dokumenty
Przekaż nam dane pracowników, a my
założymy im konta. Prześlij dokumenty  
w odpowiednim formacie, a dodamy je do
systemu. Wszystko po to, aby zaoszczędzić
Twój czas i udostępnić Twoim pracownikom
zawsze aktualne pliki. W rozszerzonej wersji
systemu administrator może samodzielnie
zarządzać użytkownikami oraz dokumentami.

Wybierz odpowiednią
kategorię i etap
Pracownik po zalogowaniu się do aplikacji
może wybrać z listy kategorię produktu, nad
którym będzie pracował oraz etap jego
realizacji. Dostosujemy całe nazewnictwo  
do Twojej firmy i branży.

AVI

Wybierz potrzebny
format instrukcji
Instrukcje montażu zazwyczaj tworzone są 
w różnych formatach. Pracownik ma do wyboru
te najważniejsze i podstawowe, czyli plik .docx,
.pdf oraz .avi. Jeśli w Twojej firmie używa się
dodatkowych to oczywiście możemy je dodać.

Przeglądaj instrukcje  
i licz czas realizacji
Podgląd instrukcji i filmów to nie wszystko.  
Jeśli jednym z celów biznesowych firmy jest
mierzenie czasu i efektywności montażu przez
pracowników to aplikacja może go spełnić.
Raport będzie wtedy do pobrania przez
webowy panel administracyjny.

Aplikacja INSTRUKCJE
System powstał z myślą o pracownikach produkcyjnych i monterach, którzy zawsze muszą mieć dostęp do aktualnej dokumentacji  
oraz o inżynierach i menegerach, którzy aktualizują dokumentację, monitorują efekty pracy oraz chcieliby wdrożyć  
oszczędności na wydrukach firmowych.
APLIKACJA MOBILNA 

DLA MONTAŻYSTY

APLIKACJA WEBOWA DLA
ADMINISTRATORA  
(OPCJONALNIE)

Logowanie

Logowanie

Wybór kategorii

Tworzenie użytkowników

Wybór dokumentów

Zarządzanie dostępem

Podgląd dokumentu

Zarządzanie dokumentami

Podgląd filmu

Zarządzanie filmami

Naliczanie czasu realizacji

Raportowanie

Korzyści
Przyspieszony i ułatwiony proces
montażu produktów

5s

Skrócenie czasu dotarcia do
potrzebnej dokumentacji nawet  
do kilku sekund

Zwiększenie efektywności  
i wydajności pracowników

Generowanie oszczędności,  
dzięki brakowi konieczności druku
dokumentacji technicznej

Usprawniona komunikacja
pracowników między zmianami

Uwspółcześnienie firmy  
w odpowiedzi na rozwój  
Przemysłu 4.0

Firma jako nowoczesne miejsce
pracy, atrakcyjne dla obecnych  
i przyszłych pracowników

Oszczędność czasu poświęcanego
porządkowanie i odszukiwanie
papierowych dokumentów

Jakie problemy rozwiązuje?

Wydłużony czas
montażu

Utrudniony dostęp
do instrukcji

Brak danych
analitycznych

Stosy papierowej
dokumentacji

Co otrzymujesz?

Dożywotnia licencja na
system

Brak limitu pracowników,
zgłoszeń czy pozycji

Szkolenie online z obsługi
systemu

Wdrożenie na serwerze
ITgenerator

Możliwość rozwoju
systemu o nowe funkcje

Możliwość wykupienia
serwisu

Gwarantujemy bezpieczeństwo  
i wsparcie techniczne
Na każdą naszą aplikację z dniem podpisania protokołu
odbioru udzielamy 12 miesięcy gwarancji w cenie projektu. 


Warunki Gwarancji:

Czas reakcji: do 2 dni roboczych

Czas usunięcia: do 10 dni roboczych


Istnieje również możliwość zakupienia dodatkowo pakietu
Szybki Serwis, w którym zapewniamy błyskawiczny czas
reakcji na zgłoszenie Klienta oraz priorytetowy czas usunięcia
usterki. 


Warunki Serwisu:

Czas reakcji: 1 dzień roboczy

Czas usunięcia: do 2 dni roboczych

WERSJA PODSTAWOWA

WERSJA ROZSZERZONA

+ 190 zł/h

APLIKACJA AWARIE

79 000 zł

k. 3-6 tygodni

o

3 tygodnie
3-4
miesiące

Aplikacja mobilna na tablety  

79 000 zł

od 49 000 zł

k. 6-12

o

zarządzania użytkownikami  
i dodawania instrukcji (opcjonalnie)
Dostosowanie interfejsu do

4 ygodnie

Funkcje wersji podstawowej

Dodanie
nowych
funkcjonalności
Aplikacja
na jeden
system
zgodnie
z
zapotrzebowaniem
firmy
Android lub iOS

Aplikacja na jeden
system
Zaawansowane
przeprojektowanie

Dostosowanie nazewnictwa pól

Zaimportowanie danych i plików

Koncept i omówienie
Wdrożenie na serwerze klienta w
rozliczeniu według stawki godzinowej

Rozliczenie na podstawie
Time&Material, czyli faktycznie

Gwarancja 12 miesięcy

Możliwość wykupienia usługi na

Przygotowania
Rozliczenie miesi czne lub kwartalne

ę

Warsztaty - Dzień 1
Czas reakcji: 1 dzień roboczy

Warsztaty - Dzień 2

Osobisty opiekun przypisany do
projektu
Koncept i omówienie

ść i gotowość do naprawy
awarii i przywrócenia
funkcjonalności przez dedykowany
zespoł, któr y tworzył system
Dostępno

Założenie konta Admina  

pierwsze 12 miesięcy bezpłatnie

900 5-6
zł
/mies.
miesięcy
2 tygodnie

Czas naprawy: 3 dni robocze

już używanymi w firmie

ITgenerator. Hosting przez

max. 4 dni robocze

Android
lub iOS
wersji
podstawowej

Możliwość
Warsztaty
integracji
- Dzień 2
z systemami

Wdrożenie na serwerze

od 19 000 zł

dowolny okres

identyfikacji wizualnej firmy

i Pracowników

1900 zł/mies.

tygodni

z systemem Android

Webowy panel administracyjny do

SZYBKI SERWIS

przepracowanego czasu pracy
według stawki godzinowej

Co mówią klienci?

Sprawdź przykładowe
wdrożenie
Zobacz jak dostosowaliśmy system do wymagań Euroline

Pracownicy mają swobodny dostęp do zawsze
aktualnej wersji dokumentacji potrzebnej  
do wykonania prac montażowych na danym
stanowisku. Dzięki temu rozwiązaniu, nie
musimy drukować dokumentacji oraz
przejmować się czy każdy posiada aktulaną
wersję. Aplikacja jest bardzo prosta  
w użytkowaniu.

Bartosz Kistowski

Inżynier

ozostałe aplikacje biznesowe
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KDokumentacja
omunikacja wewnętrzna
dla
w firmie
pracowników
produkcji

AWA
RIE
BHP 

Utrzymanie
ruchu - mobilne
Rejestr zdarzeń
lub
zarządzanie
awariami
rejestr kontroli

BHP
BHP 
Elektroniczny
rejestr
Rejestr
zdarzeń
lub
wypadków
przy pracy
rejestr kontroli

Szybki
i łatwy
dostęp do
dokumentacji
Dostęp
do informacji
firmowych  

W prosty
W prosty
i intuicyjny
i intucyjny
sposób
sposób
zarządza

W prosty i intucyjny
Automatyzacja
procesusposób
rejestracji  

technicznej
typu
instrukcjefunkcji  
montażu
i ważnych dla
pracownika

procesem
zarządządza
zgłaszania
procesem
i napraw
zgłaszania
awarii iza

zarządządza
procesem wypadkowymi
zgłaszania i
i zarządzania
zdarzeniami

dlazpracowników
Twojej firmy
poziomu smartfona

napraw awarii
pomocą
za pomocą
smartfona
smartphona.

napraw awarii
za pomocą
smartphona.
zastępujaca
rejestry
na kartce
czy w Excelu

proces
UUłatwiony
łatwiony proces
komunikacji
monta
żu produktów

Oszczędność
Szybszy
Szybszydostęp
dostęp
czasu
do
do
i kosztów
doku
dokum
mentacji
wydruku
entacji

Skrócenie czasu

Szybszy
Szybszyczas
czas

Oszczędność
czasu
Skrócenie czasu

Szybszy
czas
Szybszy
czas

zgłaszania zdarzeń

naprawy
naprawyusterek
usterek

pracowników
zgłaszania
zdarzeń

realizacji
zaleceń
naprawy
usterek

PR BHP 
DUKT
Interaktywny
katalog
Rejestr
zdarzeń
lub
produktów
na tablecie
rejestr kontroli
O

Y

W prostyiiszczegółowa
intucyjny sposób
awsze aktualna
oferta firmy
procesem
zgłaszania
i
nazarządządza
urządzeniach
mobilnych
klienta lub
napraw
awarii za pomocą
smartphona.
przedstawiciela
handlowego

Z

Ułatwiony
Skróceniedostęp
czasudo
aktua nejzdarzeń
o erty
zgłaszania
l

f

Szybszy
kontakt
Szybszy
czas
z przedstawicie
em
naprawy usterek
  

l

SPRZEDAŻ
INSTRUKCJE 
Wskaźniki
KPI - szybki  
Dokumentacja
dla
dostęp do danych
pracowników
produkcji
Szybki
i łatwy dostęp
do dokumentacji
Przyspieszenie
i zautomatyzowanie
technicznejinformacji
typu instrukcje
montażu
przepływu
o zmianach
we
dla
pracowników
Twojej firmy
wskaźnikach
sprzedażowych

Ułatwiony
Ułatwionydostęp
procesdo
danych
montażu
produktów

Większa
Szybszy
Szybszymotywacja
dostęp
dostępdo
do
dokumentacji
pracowników
dokumentacji

PRZE Z
INSTRUKCJE 
arząrządzaniedla
Dokumentacja
transportem pracowników
pracowników
produkcji
WO

Y

Z

Szybki
i łatwysystem
dostępmonitorowania  
do dokumentacji
owoczesny
typutras
instrukcje
montażu
oraztechnicznej
optymalizacji
i czasu przejazdu
dla pracowników Twojej firmy
N

onitorowanie
Ułatwiony
proces
przewozów
montażu
produktów
M

 


enerownie
Szybszy
Szybszy
dostęp
dostępdo
do
oszczędno
ci
dokumentacji
dokumentacji
G

ś

Zapraszamy

do współpracy!

Jacek Knaflewski
+48 730 244 444
biuro@itgenerator.pl

