
PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA

zwiększ efektywność, kontroluj budżet i harmonogram robót - na bieżąco!



TMS TO REDUKCJA BEZPOŚREDNICH KOSZTÓW REALIZACJI O 20% - 30%

DLACZEGO TMS?

ZALETY PRODUKTU:

• Nasz produkt jest dopasowany do branżowych wymagań;
nasz produkt jest dopasowany do wymagań firm budowlanych.

• Nasz produkt jest unikalny;
to jedyne rozwiązanie ukierunkowane na maksymalizację efektywności całych ciągów technologicznych.

• Nasz produkt jest otwarty;
umożliwia: dopasowanie raportów do indywidualnych wymagań oraz integrację z innymi systemami.

KOMPLETNY PAKIET USŁUG:

• Zarządzanie projektem;
każde wdrożenie to odrębny projekt w ramach którego definiujemy potrzeby klienta, cele i optymalne metody wdrożenia.

• Analiza efektówwdrożenia i satysfakcji klienta;
mierzymy i analizujemy efekty implementacji systemu, systematycznie badamy potrzeby klienta.

•Wsparcie serwisowe klasy SLA;
gwarantujemy kompletność danych, gwarantujemy linię serwisową, dajemy możliwość zawarcia kontraktu klasy SLA.

Ponieważ skutecznie obniżamy bezpośrednie koszty produkcji dostarczając unikatowy produkt
oraz kompletny pakiet usług.

WZROST EFEKTYWNOŚCI

spadek kosztów robociznyspadek kosztów amortyzacji bądź leasingu
maszyn i urządzeń produkcyjnych

spadek kosztów zużycia paliwa
i energii elektrycznej

spadek kosztów przeglądów
serwisowych

STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI UZYSKIWANYCH
DZIĘKI TMS

(W ODNIESIENIU DO WIELKOŚCI PRODUKCJI)



DLACZEGO TMS MES?
TMSMES (Manufacturing Execution System) to zintegrowane rozwiązanie składające się z oprogramowania,
wyspecjalizowanego sprzętu, infrastruktury telekomunikacyjnej i pakietu usług.

TMS MES automatycznie konsoliduje dane w raporty dopasowane do standardów raportowania w twojej firmie oraz do potrzeb
użytkowników na różnych szczeblach zarządzania.

TMS MES AUTOMATYCZNIE POBIERA DANE Z:

raporty w aplikacji lub przeglądarce

raporty i alerty wysyłane e-mailem

alerty wysyłane SMSem

maszyn roboczych z silnikiem Diesla wszelkich marek, typów i roczników produkcji,

wagmierzących produkcję oraz załadunek (przenośnikowych, ładowarkowych, samochodowych),

cystern dostarczających paliwo,

innych systemów informatycznych w zależności od indywidualnych potrzeb (ERP, BI, CMMS).



TMS STANDARD DLA MASZYN MOBILNYCH
TMS STANDARD to pakiet funkcjonalności, który umożliwia rozliczanie pracy
maszyn i operatorów.

Automatyczne rozliczanie efektywności pracy,

Pomiar zużycia paliwa,

Integracja ze stacjami paliw,

Lokalizacja maszyny na tle mapy geodezyjnej,

Autoryzacja i identyfikacja operatora,

Alerty i alarmy,

Analizy przekrojowe, zaawansowana analiza danych.

TMSMES dla robót bitumicznych to pakiet funkcjonalności, który umożliwia rozliczanie pracy grupy bitumicznej
w kontekście kluczowych parametrów technologicznych realizowanych robót oraz ich efektywności.

Porównanie realizacji projektu bitumicznego z planem,

Kontrola współczynników KPI* dla zadania bitumicznego,

Kontrola kluczowych parametrów technologicznych – kompaktory,

Kontrola kluczowych parametrów technologicznych – rozściełacze.

TMS MES DLA ROBÓT BITUMICZNYCH



TMS MES AUTOMATYCZNIE POBIERA DANE Z:

* (Key Performance Indicators, KluczoweWskaźniki Efektywności)

TMS MES DLA ROBÓT ZIEMNYCH

TMSMES dla robót ziemnych to pakiet funkcjonalności, który umożliwia rozliczanie pracy maszyn i operatoróww
kontekście realizowanych na placu budowy załadunków i przewozów oraz ich efektywności.

Porównywanie na bieżąco realizacji robót ziemnych z planem,

Rozliczanie załadunków,

Rozliczanie przewozów i rozładunków,

Porównanie załadunków z przewozami,

KPI* dla robót ziemnych,

Identyfikacja przyczyn przerw i postojów.



DOŁĄCZ DO NAS

NASZ WIODĄCY KLIENT W BRANŻY BUDOWLANEJ

TMS Poland Sp. z o. o.
41-500 Chorzów, ul. Katowicka 154 b
tel. +48 32 736 65 95,
fax. +48 32 736 65 95

www.tms-poland.com
e-mail: biuro@tms-poland.com

Przedsiębiorstwa budownictwa drogowego to obok kopalni odkrywkowych
najbardziej typowi użytkownicy systemu TMS do zarządzania maszynami
roboczymi oraz transportem technologicznym.

Świetnie rozumiemy specyfikę działania firm branży budowlanej, a
namacalnym tego efektem są kilometry dróg zbudowane przez naszych
klientów.

DANE TELEADRESOWE:


