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„mobile.service“ efektívnosť a prehľadnosť 
pre technické služby zákazníkom
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Mobilná správa zákaziek ponúka podnikom s technickými službami zákazníkom rozmanitý potenciál možností. mobile.service od 
FIELDWORX podporuje služby zákazníkom početnými praktickými znakmi a optimalizuje tok komunikácie s centrálou.

mobile.service – Factbox:

 nezávislý od hardvéru

 podporované operačné systémy: Windows Mobile 5.0, 2003 (SE), Windows CE 5.0 a 6.0

 nezávislý od databázy: MS-SQL Server, Oracle, XML, atď.

 najmodernejšie technológie prenosu: SMS/MMS, WLAN, Bluetooth, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA

 najvyššie bezpečnostné a kódovacie štandardy: 3DES, ECC, atď.

 bezdrôtová aktualizácia materiálnych obrazov

 ERP pripojenie: existujúce rozhrania k MS Business Solutions Dynamic Nav, SAP, Oracle 

Základné funkce mobile.service:

 automatická evidencia časov zákaziek a transportných časov, ako aj ostatných časov

 zobrazenie materiálového katalógu, vrátane fotografi í

 zobrazenie detailov objektu (prevádzkový zošit)

 zobrazenie archívu použití

 vyhodnotenie denných správ počas ľubovoľných období

 evidencia spustení a prídavkov

 elektronický podpis zákazníka
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dispatching center
centrálne plánovanie nasadenia
mobile.center môže byť veľmi jednoducho („Plug&Play“) rozšírený o dispečingové centrum. Toto riešenie ponúka  
enormné uľahčenie pri plánovaní a rozdeľovaní nasadení služby zákazníkom. 

Funkce:

 Multi-User správa zákaziek

 zoskupovanie zákaziek

 rozdeľovanie zákaziek

 správa zdrojov

 početné nastavenia fi ltrov a vizualizácie

 voľne nastaviteľná presnosť zobrazenia (mesiace, týždne, dni, hodiny, minúty)

 jednoduchá správa kvalifi kácií (stupne kvalifi kácií)

 synchronizácia s mobilnými koncovými zariadeniami

 grafi cké znázornenie spätných hlásení o nasadení 
 (porovnanie POŽADOVANÉHO A SKUTOČNÉ)

 otvorené rozhranie na jednoduchú integráciu do existujúcich systémov

Tento nástroj bol osvedčenými metódami vyvinutý k čo najjednoduchšej a najrýchlejšej komunikácii s vašim PDA, ktoré je práve 
v nasadení. Zadanie úloh ako zmena verzie databázy, rozličné aktualizácie softvéru alebo podporných a pomocných prác pre 
vašich zamestnancov služby zákazníkom je možné týmto systémom pohodlne riešiť – priamou výmenou údajov medzi centrálou 
a mobilnými prístrojmi.

Funkce:
 funkcia „remote desktop“

 prístup k dátovému systému PDA

 Registry Editor

 Skripting a DOS-Box

 možnosť mäkkého a tvrdého resetu

 grafi cké diagnostické nástroje

 automatizované rozdelenie softvéru a synchronizácia dát

 rozličné bezpečnostné funkcie (Security)

 prehľadné reporty

mobiles remote device management takto 
zostanú vaše koncové zariadenia „up to data“


