EAE Maintain

De geïntegreerde oplossing voor service en onderhoud

EAE Maintain houdt uw
drukkerij in vorm

www.eae.com

Operationele problemen ontstaan zelden van het ene op het andere moment. Met
gestructureerd onderhoud van machines en systemen, gecombineerd met een
probleemanalyse op de lange termijn, bespaart u heel wat tijd en geld. Met EAE Maintain
biedt EAE service en onderhoud voor uw volledige drukkerij.

Modulaire oplossing van de
nieuwste generatie
EAE Maintain kent een modulair
ontwerp. De standaard oplossing,
die kan worden uitgebreid met
verschillende add-ons, omvat de
volgende modules:

Basismodule
Uitrusting basisgegevens, zoekfunctie,
flexibel schermontwerp, rapportages,
dashboard,
grafische
navigator,
individueel vormontwerp.

Tekeningen en documenten
Beheer van opgeslagen documenten.

Onderhoud en inspectie
Compleet
werkorderbeheer
voor
preventief en corrigerend onderhoud
met geïntegreerde planning voor
middelen en personeel.

Voorraadbeheer
Complete functie voor voorraadbeheer,
reservering van reserveonderdelen,
integratie van onderdelencatalogus.

Uw voordelen:
•

Efficiënt gebruik van perscapaciteit dankzij een optimale onderhoudsplanning

•

Preventie van productiefouten en kostbare productieonderbrekingen

•

Transparantie van alle geplande onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

•

Uniform overzicht van onderhoudskosten

•

Controle over alle beschikbare en gebruikte reserveonderdelen

•

Hoge mate van integratie mogelijk met de EAE-systemen Info en Reeldata

EAE Maintain

De geïntegreerde oplossing voor service en onderhoud

Inkoop

uw papierrollen doorgestuurd naar EAE
Maintain. In het voorraadcontrolescherm
ziet u automatisch uw bestellingsvoorstellen
met alle relevante informatie. EAE Maintain
wordt dan ook onderdeel van een sterk
geautomatiseerde workflow.
Voor nog meer gebruiksgemak kan EAE
Maintain ook verbinding maken met de
bestaande ERP-systemen.

Compleet inkoopsysteem, van de interne
aanvraag tot de registratie van de factuur,
automatische offertevoorstellen.

Integratie
Importeerfunctie voor autonome
gegevensinvoer.

Meerwaarde creëren
De door een database ondersteunde tool
EAE Maintain biedt:

•

optimale transparantie voor alle
preventieve en corrigerende
onderhoudswerkzaamheden

•

een duidelijk overzicht van de
technische status van uw machines
en apparatuur

•

een betrouwbaar beeld van
onderhoudskosten inclusief
opgebruikte reserveonderdelen

•

minder productie-onderbrekingen en
bijbehorende kosten

•

verhoogde beschikbaarheid van
apparaten

Efficiënte workflow door middel
van interfaces
EAE Maintain kan via een standaard
interface worden gekoppeld aan het
EAE Info-systeem voor berichten en
rapporten. Alle belangrijke gegevens
die nodig zijn voor gestructureerd en
gestuurd onderhoud van apparatuur,
zoals bedrijfsuren, aantal omwentelingen,
enz. hoeven niet handmatig ingegeven te
worden. De gegevens worden automatisch
geïmporteerd in de centrale database.

NL 16.5

Bovendien kan EAE Maintain de inkoop van
uw papierrollen overnemen. Via de interface
naar EAE Reeldata wordt de inventaris van

Rapporten / Statistieken
De module voor rapporten en statistieken
maakt al deel uit van het standaard pakket.
Meer dan 20 voorgedefinieerde KPI’s (Key
Performance Indicators) zorgen voor de
transparantie die nodig is om zwakke
punten in uw apparatuur te ontdekken en
optimalisering in gang te zetten.

Altijd up-to-date
Met ons Dashboard hebt u een snel
overzicht van de status van uw
onderhoudsactiviteiten. U hebt toegang tot
meer dan 40 kerncijfers die u zelf naar wens
kunt aanpassen. De kerncijfers kunnen in
verschillende grafieken worden weergeven.

Schermontwerp op maat
Met de standaard schermontwerpfunctie
kunt u de schermen aanpassen aan de
behoeften van iedere gebruikersgroep.
Bovendien hebt u met EAE Maintain
de
mogelijkheid
vrije
dynamische
databasevelden toe te voegen in uw
toepassing. Zo kunt u niet alleen uw
workflow optimaliseren, maar verhoogt u
ook de tevredenheid onder uw werknemers.

