Amage Systems
Zasoby pod kontrolą

O nas

Obszar
firm budowlanych

AMAGE Systems to firma informatyczna dostarczająca rozwiązań dla branży
budowlanej oraz firm przemysłowych/produkcyjnych. Nasze rozwiązania
mają jedną wspólną cechę, która jest naszym mottem „assets under
control” czyli umożliwiamy naszym klientom pełne zarządzanie
zasobami na swojej budowie lub zakładzie produkcyjnym.

Wsparcia koordynatorów odpowiedzialnych za mienie/ludzi
znajdujących się na placu budowy
Koordynacja obiegu materiałów i narzędzi
do procesu budowlanego
Integracja z biurami projektowymi z ciągłą aktualizacją
danych i dokumentacji dla zespołów budowy
Szczegółowe raportowanie postępu prac
i powiązanych z nim metryk
Nacisk na poprawne rozliczenia finansowe
zwłaszcza elementów dzierżawionych

Obszar
firm produkcyjnych
z produkcją projektową
Wsparcie zleceń produkcji
specjalistycznej bazującej na
unikalnych projektach
Integracja z zespołami projektowymi
w celu bieżącej aktualizacji potrzeb
produkcyjnych

Obszar
zakładów przemysłowych
(zwłaszcza takich o pracy ciągłej)

Szczegółowe raportowanie postępu prac
i powiązanych z nim metryk

Wsparcie zespołów utrzymania ruchu

Wsparcie dla procesów kontrolnych, odbiorów FAT,
wewnętrznej kontroli jakości

Dostarczanie wyższemu kierownictwu danych
eksploatacyjnych

Wsparcie dla zespołów serwisowych prowadzących prace
serwisowe dla zewnętrznych klientów
Realizowanie prac serwisowych z pełnym rozliczeniem protokołami
serwisowymi oraz wykonywanie prac kontrolnych/inspekcji w ramach
zleconych prac przez klienta wraz z udostępnianiem wyników tych prac przez
dedykowane portale klienta

Raportowanie parametrów produkcyjnych wraz z pełną
analityką realizacji planu produkcyjnego
Nadzór nad parametrami i limitami środowiskowymi wynikającymi
z pozwoleń zintegrowanych

www.amagesystems.pl

Integracja zewnętrznych podwykonawców w działaniach służb utrzymania ruchu

Jeśli chcesz mieć wszystkie zasoby i procesy pod kontrolą - skontaktuj się z nami!
System funkcjonuje w modelach oprogramowania: SaaS, SaaS Private oraz On Premises. Dostarczamy
rozwiązań dostosowanych do oczekiwań klienta jak i również do jego wymagań IT. Rozwiązanie działa
jako aplikacja web lub/i aplikacja mobile. Umożliwiamy również wykorzystanie urządzeń pracujących
w trybie offline pozwalając na rejestrację pracy i dostęp do informacji w miejscach, gdzie sieć teleinformatyczna jest niedostępna. Integrujemy również nasze rozwiązanie z dostawcami danych jak i
konsumentami – systemy ERP, systemy DCS/SCADA, systemy zewnętrznych uczestników (dostawców/
podwykonawców) z pełną obsługą standardu EDI.

Z naszego systemu korzystali m.in: Budimex S.A, Krakowski Holding Komunalny S.A. Elsta Sp. z o.o.
Kopalnia Soli Wieliczka S.A., Termomeccanica Ecologia S.A. O/Polska, Mitsubishi Hitachi Power Systems
Europe GmbH, Jadan Sp. z o.o., Arcelor Mittal S.A.

Kontakt

AMAGE Systems Sp. z o.o.
ul. Kordiana 50A/23
30-653 Kraków
www.amagesystems.pl
office@amagesystems.pl
+48 12 2020 668

