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Evidence závad

V tomto modulu je možné evidovat:

• různé typy závad – výtluky, SDZ, svodidla …

• informace o závadách - lokalizace, foto, popis

Požadavky na odstran ění

V tomto modulu je možné evidovat:

• různé typy požadavků na odstranění

• sledování realizace

• sestavy a výkazy

Přehled jednotlivých modulů nabízeného řešení

Nastavení

• filtry, hledání a třídění

• profily uživatelů

• oprávnění pro workflow

• mapové podklady

Mobilní sb ěr závad

Funkce:

• sběr dat o závadách v terénu

• on-line přenos sbíraných dat v terénu a/nebo

• off-line přenos v kanceláři

Určeno pro:

• mobilní telefony a tablety s GPS a foto

• operační systémy WindowsCE, Windows 

Mobile a Android



Schéma nasazení

Zjištění Zanesení do systému Zpracování RealizaceVýstupy



Mobilní aplikace – zadání požadavků



Desktopová aplikace – přehled požadavků



Desktopová aplikace – detail požadavku



Desktopová aplikace – detail požadavku



Desktopová aplikace – detail požadavku



Koncepce řešení - rekapitulace

Desktopová aplikace

Zahrnuje komplexní funkčnost systému a umožňuje propojení s webovou aplikací a mobilní
aplikací. Skládá se z jednotlivých modulů jako je pasport, požadavky, majetek, periodické
činnosti, rozpočet atd.

Webová aplikace 
Webová aplikace umožňuje jednoduchý přístup pro zadávání, sledování a schvalování
požadavků a může být například využita pro zpřístupnění určité části dat externím subjektům 
jako jsou dodavatelé, spolupracující subjekty atd. 

Aplikace pro mobilní telefony a tablety

Je určena zejména pro operativní sběr, doplňování a prohlížení požadavků v terénu včetně
pořízení foto dokumentace, určení polohy a specifikaci závad. Aplikace je možné také využít 
pro pasportizaci přímo v terénu.

Je efektivní využít kombinace všech t ří aplikací a obsáhnout tak širokou funk čnost 
systému v neomezeném po čtu uživatel ů.  



Mobilní aplikace

• Aplikace pro Android a Windows mobile

• Nenáročné na výkon mobilního za řízení

• Zasílání, prohlížení a editace údaj ů přímo v terénu

• Pořízená data je možné uložit p římo do za řízení nebo 

odeslat do databáze

• Vhodné pro sb ěr poruch, pro pasport či evidenci 

majetku



Desktopová aplikace

• Komfortní, známé a moderní uživatelské rozhraní

• Vše z mobilu ihned na monitoru PC

• Evidence el. dokument ů a fotografií

• Možnosti export ů a import ů dat a propojení s dalšími 

systémy

• Lokalizace pasportu na mapových či výkresových 

podkladech, propojení s GIS

• Sledování workflow

• Sledování práce inspektor ů

• Tiskové sestavy



Výhody systému

• Průkazné dokladování poruch a jejich řešení

• Transparentní sledování postupu řešení

• Úspora času p ři sběru a zadávání dat

• Výrazné zkrácení doby řešení požadavk ů

• Eliminace vzniku chyb

• Okamžitě dostupné informace prakticky kdekoliv

• Systém otev řený pro zm ěny



Děkuji za pozornost

www.vars.cz


