Henkilöstön toiminnan seuranta

mobiilisen NFC-teknologian avulla
Meidän palvelumme avulla voi kerätä tietoa työkohteen vierailuista,
kohteessa suoritetuista toiminnoista, inventaarion käytöstä jne sekä
analysoida ja välittää sitä toiminnallisesti. Tätä varten käytämme vain
matkapuhelimia ja NFC-siruja, joiden avulla pystyy rekisteröimään
toiminnot sekä sisätiloissa että ulkona.
Työntekijän täytyy laittaa puhelin NFC-sirun päälle ja puhelimessa oleva
ohjelmisto käynnistetään automaattisesti. Eri paikoissa on mahdollista
laittaa sovellus täyttämään erilaisia tavoitteita, esimerkiksi laskemaan
työaikoja tai näyttämään työraportin täyttämisen lomakkeita. Jokaisella
rekisteröimisellä saa tarvittaessa kerätä jopa kuvia kamerasta tai
GPS-koordinaatteja.

Käyttömahdollisuudet
Meidän palvelumme luo hyötysuhteen lähes
kaikilla elämänaloilla.
Kiinteistöhallinta ja puhdistuspalvelut
Kohteiden vierailuiden tarkastus, ilmoitukset
Jätehuolto
Konttilogistiikka, työaika, suunnittelu
Turvapalvelut
Kiertokäyntitarkastus, kohteiden vierailuiden
tarkastus, ilmoitukset
Lääketiede
Potilaiden vierailuiden valvonta
Teollisuus
Valmistusprosessien tarkastelu, työajan
laskeminen
Laitteiden huolto
Huoltojen täytäntöönpanon rekisteröinti,
työajan laskeminen, logistiikka

Tallennettuja tietoja ja raportteja pystyy seuraamaan sekä analysoimaan
käyttäen Internet-pohjaista ohjelmistoa. On mahdollista lisätä
sähköposti- ja SMS-ilmoitukset toimintojen suorittamisesta ja
suorittamatta jättämisestä. Tarvittaessa on mahdollista lähettää tietoja
eteenpäin muihin käytössä oleviin ohjelmistoratkaisuihin (esimerkiksi
kirjanpito-ohjelmaan palkanlaskennaksi).
Ohjelmaan on mahdollista lisätä juuri sinulle välttämättömiä toimintoja,
jotka luovat vieläkin suuremman lisäarvon ja tehokkaamman työvoiman
käytön.

Meidän ratkaisumme edut

Palveluiden tarkat käyttömahdollisuudet ja
ratkaisut luomme vastaamaan sinun tiettyjä
tarpeitasi!

Mikä on NFC eli lähiviestintä?
NFC (Near Field Communication) eli laitteiden
välinen lähiviestintä on teknologia, joka
mahdollistaa matkapuhelimien välisen tai
virtalähteettömän sirun kanssa tiedon
vaihtamisen.

Ei tarvitse erikoisvarusteiden asennusta kohteeseen – pelkkä NFC-siru
on riittävä

Kyseinen teknologia perustuu laajalti käytössä
olevaan RFID-standardiin.

Toimii tarkasti ja nopeasti sekä sisätiloissa että ulkona

Pysy uusia puhelimia hankkiessa ajan tasalla
ja varmista laitteiden NFC-tuen olemassaolo.

Toimii tilapäisen matkapuhelinverkon puuttuessa
Toiminnot käynnistetään automaattisesti NFC-sirua koskettaessa
Tiedon välittäminen reaaliajassa
Mahdollistaa lisätietojen (esim. työraportti tai kohteen tilanne)
keräämisen

Meidän yhteystiedomme

Automaattiset
ilmoitukset
suorittamatta jättämisestä

Nordic Blue Communications OÜ

toimintojen

suorittamisesta

Selvitämme sinun tarpeesi ja löydämme yhdessä
ratkaisut!

ja

S-posti: info@nordicblue.ee
Puhelin: +372 670 1232
Http:// www.nordicblue.ee
Lataa Nordic Blue sovellus omaan NFC-tuella
varustettuun laitteeseen Google Playsta.

