יישומי ארכיבס ARCHIBUS® Applications

 – Move Managementניהול ניודים
ממכן את כל תהליך השינוע/ניוד/הוספה/ושינוי מעובד בודד עד קבוצות להורדת
עלויות והקטנת זמני השבתה והפרעות לאירגון
הפעילויות והדוחות כוללים:













דרישה לניוד עובד
עריכת פקודות ניוד
בדיקת מצב ניודים
דרישה לניוד קבוצתי
סקירה והערכת ניודים
העברת ניוד לאישורים
בחינת ניודים קבוצתיים
דוחות ניוד ודוחות לפי מחלקה
יצירת פקודות ניוד
אישור ניודים
סגירת פקודות ניוד
הגדרת שאלונים לניוד

מניוד עובד בודד ועד ניוד מרובה שלבים הכולל שינויי מבנה,
מודול ניוד עובדים של ארכיבס ממכן את תהליכי הניוד ,
הוספה ושינויים כדי להבטיח מעבר קל ונוח של עובדים
ולהפרעה מינימאלית בפעילות השוטפת של הארגון .
האפליקציה מפחיתה את המורכבות  ,הסיכון  ,הזמנים ,
העלויות וזמן ההשבתה הקשורים בניידות  ,בעזרת ארגון כל
דרישות הניוד והמידע הרלוונטי במקום מרכזי אחד .
השימוש במערכת  WEBקלה ונוחה לצפייה במשימות ,
שינויי סטאטוס ואבני דרך.
הגורמים המשתתפים בניוד יכולים לשתף פעולה בצורה
מיטבית  ,למנוע כפילויות בטיפול ולהפחית את עלויות הניוד.

יתרונות






מייצר מאגר מרכזי בצורת  TOP DOWNשל תוכניות ועדיפויות אשר ממכן את התהליך ומקטין עלויות .
מרכז תהליכים שיתופיים ומאפשר לכל הגורמים השונים לסנכרן את האינפורמציה באתרים השונים ובארגונים
שונים ,להגברת שביעות רצון לקוחות.
מציג מידע בצורה ויזואלית של תוכניות ופרויקטים שונים ומאפשר לזהות במבט פרויקטים תקועים או שחרגו
בתקציב.
ממכן ומפשט פיקוח על פרויקטים בעזרת מיצגים מגובשים המראים אבני דרך  ,משימות ושינויי סטאטוס לכל
הגורמים המטפלים דרך ה – WEB
מפחית את העול התפעולי ע"י מינוף המידע הקיים במערכות אחרות.

מנהל את כל המידע הקשור לניוד  ,אכלוס ,
מיקום עובדים חדשים  ,ניוד ציודים ופעילויות
אנשי מקצוע במסך אחד.
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ניהול ניודים ARCHIBUS® Move Management
ממכן את תהליך הניוד בעלות מיטבית



מספק מידע מעודכן ומדויק לכל הגורמים דרך ה – WEB

מודול ניוד עובדים של ארכיבס מאפשר בצורה מיידית לנהל
ניוד עובדים חדשים ,עוזבים ועובדים קיימים ממקום למקום
כולל ציודים ונכסים.



מקטין זמני תגובה ע"י קישורים ל  E-mail-לאישור
והשלמת הטיפול.



מקל על הטיפול בהוראות ביצוע וסטאטוס בקשה ע"י
אנשי השרות להשגת פרויקט שעומד בזמנים ובעלות
נמוכה.



יוצר מסכים אישיים עם הפעילויות הרלוונטיות לכל גורם
לפי הפרופיל התפקיד וההרשאה להבהרת הדרישות
והקטנת ההפרעה .

מנהל ניוד קבוצתי ומשימות נלוות בעזרת ממשק WEB
מרכזי.
בעזרת הגדרות מדויקות של  , Work Flowפרוצדורות
ושאלונים לכל נושאי השינוע תוכל להניח את היסודות לבניית
פרויקטים מוצלחים שעומדים בזמנים ובעלויות.


שימוש ב  Work Flow -המוגדר בקלות לאוטומציה של
תהליך הניוד  ,הפקה  ,אישור,ביצוע וסגירה של פקודות
ניוד .



שמירת פקודות ניוד  ,הוראות ביצוע ,תוכניות וכו .במרכז
מידע עם אפשרויות חיפוש קלות ומיידיות.



תזמון עובדים ומשאבים בעזרת לוחות שנה
אינטראקטיביים .



הפחתת עלויות תכנון והוצאות על ניודים מיותרים .



הפצת הוראות ביצוע אוטומטית לאנשי  ITוספקי
שירותים להשגת מהירות בביצוע הפרויקט .

יצירת סימולציות ואנליזות של ניודים
עם ניהול מעקב מדויק של כל הפעילויות  ,העלויות וכוח
האדם הדרוש לניוד מוצלח תוכל להגדיר אמות מידה
לביצועים ,לנתח את התהליך ולספק שיפור מתמיד.
בנוסף תוכל להיעזר במודול  AutoCADשל ארכיבס לביצוע
סימולציות והשוואה בין מספר סימולציות בצורה ויזואלית.


העברת מידע מעובד למסך מרכז לבדיקת עמידה ביעדי
הארגון .



הפקת דוחות סיכומים לבחינת האפקטיביות של תהליך
הניוד השלם.



גם שגיאות וטעויות קטנות בפרויקט ניוד גורמות
לפרודוקטיביות נמוכה וזמן השבתה ארוך ויקר .

מספק מידע מעודכן שניתן לאמת לגבי ניודים ופעילויות
תלויות ניוד והעלויות הקשורות בהם.



מודול ניוד עובדים מאפשר גישה המספקת מענה גמיש
ומהיר הן להשגת מטרות הארגון והן לקיצור זמני ההפרעה
לעובד המנויד.

גישה נוחה ב –  On-lineלשרטוטים  ,סטנדרטים ומלאי
חלקים ליצירת סימולציה מעודכנת.

אינטגרציה של מידע ניודים עם מערכות אחרות

הגברת שביעות רצון לקוחות

תזכורות והודעות אוטומטיות מאפשרות זמן תגובה קצר
ומהיר ושליטה נוחה על ספקי השירות המביא לביצוע פרויקט
ניוד מוצלח.


המערכת מספקת שאלונים ללקוחות כדי לדעת מהם
הצרכים האמיתיים להפחתת תסכול או ביצוע חוזר.

שיתוף המידע שנוצר במודול הניוד עם מערכות אחרות
מפחית את הצורך בהכנסת מידע כפול ומבטיח מידע מדויק
ואמין לגבי מחלקות וחטיבות.
בנוסף ,יישום מודול ניהול פרויקטים של ארכיבס
והפונקציונאליות שלו לפעילות הניוד כדי שיהיו מסונכרנות עם
פרויקטים אחרים בארגון .



מפחית את חוסר התאימות הנובעת מהניוד בעזרת
מעקב ואחריות המקושר ישירות לפקודת הניוד.



צמצום השגיאות ע"י קשירה של מידע  CADלפקודות
הניוד המשויכות לו.



הקטנת זמני התגובה מימים לדקות ע"י ריכוז כל
האינפורמציה במסך אחד.



עדכון אוטומטי של אכלוס החדרים והציוד כאשר סוגרים
פקודת ניוד.



מאפשר ביצוע סימולציות לפני הניוד בפועל להקטנת
הבעיות שעלולות להיווצר מהניוד.



קשירת מידע של ניודים כמו :מיקום עובד  ,טלפונים
מקושרים  ,שיוך למרכזי תמחיר ועוד – למשאבי אנוש ,
 ,ITמוקד תקלות ומערכות פיננסיות או . ERP

הגברת התקשורת בין הגורמים לרוחב הארגון
האפליקציה מבוססת  WEBומאפשרת תיאום מיטבי בין
אנשי הצוות ועוזרת לך לנהל את הניודים ברמת המיקרו
והמאקרו ממקום מרכזי אחד.
טכנולוגיית ה  Work Flow -עוזרת לארגן פקודות ניוד ואת
הוראות הביצוע הקשורות .
חוקי ה Work Flow -האוטומטיים מספקים תגובות ב – E-
 mailלעובדים כך שהניוד יכול להמשיך משלב לשלב בצורה
יעילה ומהירה ,האינטגרציה עם מודול ניהול פרויקטים עוזרת
לסנכרן בין פעילויות הבניה ושאר פעילויות הפרויקט.
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