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Internet-pohjainen tietojärjestelmä
Kone-, laite- ja prosessikortit
Työmääräimet ja töiden raportointiprosessit
Päiväkirjaominaisuus
Esiajastetut huolto- ja tarkastus lomakkeet
kaikille kohteille
Korjaus- ja huoltotehtävät
Historianäkymä
Liitetiedosto-ominaisuus
Laaja valikoima valmiita lisäominaisuuksia

Heti käyttöönotettava kunnossapito- ja
etäseurantajärjestelmä
AHJO-Instant on helppokäyttöinen kunnossapitojärjestelmä teollisuuden, vesija energialaitosten sekä tutkimuslaitosten käyttöön. AHJO-Instantia käytetään
laitekannan, prosessivalvonnan ja verkostokohteiden kunnossapidon seurantaan.
Masinotekin AHJO Classic -kunnossapitojärjestelmä on monipuolisuudessaan yksi
markkinoiden kehittyneimmistä kunnossapito- ja etäseurantajärjestelmistä.
Tämän pohjalta kehitetty AHJO-Instant palvelukokonaisuus mahdollistaa
entistä joustavamman ja nopeamman tavan kunnosapitojärjestelmän käytön
aloitukseen. AHJO-Instant on edullinen, luotettava ja helppokäyttöinen ratkaisu
kokonaisvaltaiseen kunnossapitoon.
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AHJO-Instant on monipuolisuudessaan
yksi markkinoiden kehittyneimmistä
kunnossapito- ja etäseurantajärjestelmistä.

Kustannustehokas
järjestelmän käyttöönotto

AHJO-Instantin esittely ja käyttökoulutus on
mahdollista tehdä etäpalaverissa, jolloin voidaan
säästää matkakuluissa. Näin säästetään kokonaiskustannusten lisäksi myös ympäristöä. AHJOInstant -kunnossapitojärjestelmän ominaisuudet on
optimoitu ja tällöin maksetaan vain toiminnoista,
jotka ovat käytännössä tarpeellisia. Järjestelmän
palvelupakettiin kuuluu myös kattava adminhenkilöiden etä- ja puhelintuki.

Edullinen mutta kattava
kunnossapitojärjestelmä

Järjestelmän lisäosat ja
-moduulit

AHJO-Instant järjestelmään on koottu kaikki
tärkeimmät kunnossapitojärjestelmän toiminnot.
Järjestelmän hinta on suhteutettu kunnossapitokohteiden määrään. Tämä mahdollistaa hintajouston
asiakastarpeiden mukaan. Järjestelmän käyttö
voidaan aloittaa välittömästi ja laajentaa sitten
tarvittaessa lisämoduulien avulla lähes rajattomasti.
Järjestelmä voidaan tarvittaessa asentaa esittelyja koulutustilanteessa käyttövamiiksi asti. Nopea
käyttöönotto alentaa järjestelmän kokonaiskustannuksia ja tuottaa nopeammin hyötyjä.

AHJO-Instant -järjestelmän nopea käyttöönotto ei
vaaranna
tulevaisuuden
laajentamismahdollisuuksia. Järjestelmän rakenne tukeutuu AHJOClassic -kunnossapitojärjestelmään, jonka kaikki
komponentit ja lisämoduulit ovat tarvittaessa
käyttöönotettavissa myös AHJO-Instant-palveluun.
Lisätoiminnoilla voidaan laajentaa järjestelmän
käyttöä yrityksen eri organisaatio- ja prosessitasoille.
Lisämoduulit sisältävät mm. karttapalvelut,
etämittauslaitteiden kytkennät, mittaustietokannan,
vikailmoitusprosessit, lomakejärjestelmän, QRkoodit.

Työtehtävien hallinta ja
tekniset dokumentit

Käyttäjäystävällinen
kunnossapitojärjestelmä

AHJO-Instant tukee töiden järjestelyä ja työtehtävien
jakamista. Koneiden ja laitteiden huolto-ohjeet ja
dokumentit tallennetaan AHJO-Instant -järjestelmään ja ovat siten työkohteessa työntekijän
mukana. Tehtävätoiminnolla luodaan työmääräimiä,
joihin määritellään tehtävän tekijät ja aikataulut.
Järjestelmä muistuttaa tekemättömistä töistä ja luo
automaattisesti listaa tulevista huoltokierroksista.

AHJO-kunnossapitojärjestelmä on suomalaisten
vesi- ja energialaitosten suosikki ja se tunnetaan
käyttäjäystävällisestä suunnittelusta ja laadukkaasta palvelun ylläpidosta. Mobiilisovitteiset
käyttöliittymät yksinkertaistavat kunnossapitotiedon
syöttöä ja jakamista suoraan työkohteilta. Tiedon
löytymistä helpottavat hakutoiminnot kaikkien
tehtyjen merkintöjen historialoki.
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