ATLAS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ATLAS
Το Atlas είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των τεχνικών εργασιών όλων των εταιριών
του Ιδιωτικού ή/και Δημόσιου τομέα που διαθέτουν τμήμα τεχνικών, εργολάβων ή/και υπεργολάβων με εξωτερικές
εργασίες και στόχο έχει την άμεση διαχείριση των εργασιών και του ανθρωπίνου δυναμικού.
Η εφαρμογή καλύπτει τις ανάγκες εταιριών Δ.Ε.Κ.Ο. (π.χ. ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ) ή και ιδιωτικών εταιριών με τεχνικές
ενέργειες όπως π.χ. :
Διακοπή - αποκατάσταση υδροληψίας
Αφαίρεση - αντικατάσταση υδρομετρητών
Διακοπή - επανασύνδεση ρεύματος
Αποκατάσταση φθοράς δικτύου, κ.α.
καθώς επίσης και Δήμων με τεχνικές ενέργειες όπως π.χ. :
Πεζοδρομήσεις - ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου
Δενδροφυτεύσεις
Αποκαταστάσεις ζημιών - φθορών κοινόχρηστων χώρων
Κατασκευές - Συντηρήσεις
Παρακολούθηση εξέλιξης - υλοποίησης κατόπιν αιτημάτων δημοτών κ.α.
Επιπλέον περιλαμβάνει και την διαχείριση και επίβλεψη των τεχνικών που εμπλέκονται στο πεδίο (on-site) ενώ παρέχει
αναλυτικά στατιστικά στοιχεία με στόχο την βέλτιστη αξιολόγηση του κάθε τεχνικού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ATLAS
Αυτοματοποιημένη διαδικασία ανάθεσης εργασιών στους τεχνικούς ανάλογα με την περιοχή ευθύνης τους.
Δυνατότητα ανακατανομής εργασιών στους τεχνικούς ανάλογα με τον αριθμό και το φόρτο εργασίας.
Παρακολούθηση εξέλιξης εργασίας σε real -time.
Mobile εφαρμογή τεχνικού με δυνατότητα λήψης φωτογραφιών προς πιστοποίηση εκτέλεσης εργασίας.
Έκδοση πιστοποίησης εργασιών μηνός βάσει τιμοκαταλόγου.
Πλήθος αναφορών και στατιστικών.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ATLAS
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ERP ΣΥΣΤΗΜΑ Ή BACK OFFICE
Δυνατότητα επικοινωνίας του συστήματος ATLAS με άλλα συστήματα back-office μέσω Web
Services, REST API's ή μέσω φορτώματος αρχείου μορφής .csv από εξωτερική πηγή.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η εφαρμογή μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλά επίπεδα έργων και ανάλογα με το χρήστη
σύνδεσης παραμετροποιείται και το περιβάλλον εργασίας.
Administrator
Πάροχος (Εργολάβος)
Υπεργολάβος
Τεχνικός

ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Εύκολη επίβλεψη των προγραμματισμένων τεχνικών ενεργειών μέσω κινητού τηλεφώνου,
tablet, laptop ή desktop Η/Υ χρησιμοποιώντας έναν browser και σύνδεση στο διαδίκτυο.

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Η mobile εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους τεχνικούς για λήψη φωτογραφιών πριν και
μετά το πέρας της εργασίας προς πιστοποίηση της εκτέλεσης αυτής. Οι φωτογραφίες αυτές
αποθηκεύονται αυτόματα πίσω στο σύστημα όπου ο υπεύθυνος μπορεί πολύ εύκολα να τις
διαχειριστεί.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας τιμοκαταλόγων κόστους εργασιών τόσο σε επίπεδο
παρόχου όσο και σε επίπεδο υπεργολάβου αλλά και τεχνικού. Με αυτόν τον τρόπο ο
οργανισμός μπορεί να παρακολουθεί το κοστολόγιό του σε μηνιαία βάση.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Οι τεχνικοί μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των εργασιών τους σε καθημερινή βάση
και να θέτουν στόχους, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την απόδοση τους.
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