Personali tegevuste jälgimine

mobiilse NFC-tehnoloogia abil
Meie teenus võimaldab koguda infot tööobjekti külastuse, objektil
teostatud tegevuste, inventari kasutuse jpm kohta ning seda operatiivselt
analüüsida ja edastada. Selleks kasutame vaid mobiiltelefone ja
NFC-kiipe, mis võimaldavad toiminguid ﬁkseerida nii siseruumides kui
välitingimustes.
Töötajal on vaja telefon asetada NFC-kiibi peale ja telefonis paiknev
tarkvara käivitatakse automaatselt. Eri asukohtades on võimalik rakendus
panna täitma erinevaid eesmärke, näiteks lugema tööaega või kuvama
tööraporti täitmise vorme. Vajaduse korral saab iga registreeringuga
koguda GPS-koordinaate või isegi kaamerast pilte.

Kasutusvõimalused
Meie teenus loob kasuteguri praktiliselt kõigis
eluvaldkondades.
Kinnisvarahaldus ja puhastusteenused
Objektide külastuse ülevaade, teavitused
Jäätmekäitlus
Konteinerite logistika, tööaeg, planeerimine
Turvateenused
Ringkäigukontroll, objektide külastuse
ülevaade, teavitused
Meditsiin
Patsientide külastuse järelevalve
Tööstus
Tootmisprotsesside ülevaade, tööajaarvestus

Salvestatud andmeid ja raporteid on võimalik jälgida ning analüüsida
internetipõhist tarkvara kasutades. Võimalik on lisada e-posti ja
SMS-teavitusi tegevuste täitmise või täitmata jätmise kohta. Vajaduse
korral on võimalik andmed edasi saata teistesse kasutusel olevatesse
tarkvaralahendustesse
(näiteks
raamatupidamisprogrammi
palgaarvestuseks).
Programmi on võimalik juurde luua just Teile vajalikke funktsioone, mis
loovad veelgi suurema lisaväärtuse ja tööjõu efektiivsema kasutuse.

Meie lahenduse eelised
Ei vaja eriseadmete paigaldust objektile – piisab vaid NFC-kiibist
Töötab täpselt ja kiirelt nii siseruumides kui ka välitingimustes
Töötab ajutise mobiililevi puudumisel
Toimingud käivitatakse automaatselt NFC-kiibi puudutamisel
Info edastamine reaalajas
Võimaldab koguda lisainfot – näiteks tööraport või objekti olukord

Seadmete hooldus
Hoolduste teostamise ﬁkseerimine,
tööajaarvestus, logistika
Teenuse täpsed kasutusvõimalused ja
lahendused loome vastavalt Teie
konkreetsetele vajadustele!

Mis on NFC ehk lähiside?
NFC (Near Field Communication) ehk
seadmetevaheline lähiside on tehnoloogia,
mis võimaldab mobiiltelefonidel omavahel või
ilma elektritoiteta kiibiga infot vahetada.
Antud tehnoloogia tugineb laialdaselt
kasutusel olevale RFID standardile.
Käige uusi telefone soetades ajaga kaasas
ning veenduge seadmete NFC-toe olemasolus.

Automaatteavitused toimingute tegemisel või tegemata jätmisel

Selgitame välja Teie vajadused ja leiame koos
lahendused!
Meie teenuse kasutamise võimaluste väljaselgitamiseks Teie ettevõttes
saatke palun sobiv kohtumise aadressile info@nordicblue.ee.
Tuleme kohale, tutvustame oma teenust reaalsete näidete abil
põhjalikumalt ja leiame ühiselt Teile sobivaima lahenduse.

Meie kontaktandmed
Nordic Blue Communications OÜ
E-post: info@nordicblue.ee
Telefon: +372 670 1232
Http:// www.nordicblue.ee
Laadige Nordic Blue rakendus oma NFC-toega
seadmesse Google Play veebipoest.

