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TECHNOCLASS MOBILE e мобилна версия

на система „TECHNOCLASS”, предназначена

за работа със системата от всяка точка на

света чрез смартфон. Приложението работи с

операционна система Android.

TECHNOCLASS MOBILE контролира статуса

на поръчките, състоянието на машините,

ефективността на производството,

складовите наличности, данните за

клиентите.

СКАНИРАНЕ НА БАР КОД

При регистрацията на всеки обект в

системата се генерира баркод, съдържащ

различна информация за обекта: място на

разполагане в склада, налично количество,

документи, свързани с него. За тази цел е

достатъчно да се сканира баркода със

смартфон с инсталиран TECHNOCLASS

MOBILE или кодът да бъде въведен ръчно.

СТАТУС НА МАШИНИТЕ

Със смартфон се проверява оборудването в

цеха или участъка. Избирайки желаното

подразделение, ръководителят получава

пълния списък на машините с цветова

индикация за тяхното състояние: работа,

настройка, престой, ремонт.

При нужда се отваря екран с подробно

описание на избрана машина, както и цветна

диаграма на нейното състояние за избрания

период. Диаграмата нагледно показва

времето, за което оборудването е било в

производство, престой, в ремонт или в

настройка.
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КОНТРОЛ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО

ТECHNOCLASS MOBILE улеснява контрола на

ефективността на производството с помощта

на цветни диаграми. С цел нагледно

представяне на обобщена информация за

ефективността се формират ОЕЕ-диаграми.

Детайлизираните данни за достъпността на

оборудването, скоростта на работата му и

качеството на произведената продукция също

могат да бъдат предоставени във вид на

диаграми.

ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Отдалечеността от работното място не пречи

на ръководителя оперативно да подпише

важен документ, ако на смартфона му е

инсталирано приложението ТECHNOCLASS

MOBILE.

След подписване документът се изпраща в

системата като графично изображение, което

се визуализира и разпечатва.

СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ

С помощта на ТECHNOCLASS MOBILE

ръководителят получава данни за промяната в

наличността в складовете на материали,

готова продукция или полуфабрикати за

избрания период.

ПОРЪЧКИ

На екрана на своя смартфон ръководителят

може да визуализира всички поръчки по

избрани критерии: наименование на

изделията, заявено количество, срок на

производство.

ОБОРОТИ ПО КЛИЕНТИ

ТECHNOCLASS MOBILE осигурява

непрекъснат достъп до информацията за

клиентите, позволявайки да се изведе

информация за клиента, фактурирано

количество за периода, данни за отворени и

просрочени поръчки и много други.

TECHNOCLASS MOBILE

TECHNOCLASS MOBILE



„ЛКЛАС” ООД
София 1612, бул.”Цар Борис III” № 116

тел:+359 2 818 57 50 Факс.: +359 2 818 57 55
lclass@technoclass.com www.technoclass.com

www.facebook.com/technoclass.erp




