ماژول مدیریت نگهداری و تعمیرات
در سیستم مدیریت منابع سازمان SAP-ERP
سامه آرا ارائه کننده راهکارهای مدیریت منابع سازمانی

در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی سپ ماژول  (Plant Maintenance) PMبه برنامه ریززی
و زمان بندی جهت بهره برداری بهینه از تجهیزات که یکی از دارایی های مهم هر سازمان هستند،
می پردازد و سازمان را قادر می سزازد االعازات تجهیززات را جمزع آوری نمز ده و نسزبت بزه بهزره
برداری بهینه از آن ها برنامه ریزی نماید و از این الریز بزه ااززایم امزر متیزد تجهیززات کمز
نماید .البته قابلیت های این ماژول تنها به تجهیزات و نت آن ها محدود نمی ش د و از کاربردهزای

دیگری نیز برخ ردار است که در ادامه به آن اشاره شده است.
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کاربردها:
▪

امکان پیادهسازی برای سازمانهای دارای اعالیتهای انی ،خدماتی ،IT ،پتروشیمی و حمل و نقل

▪

ثبت االعاات کلیه دستگاهها ،ساختمانها ،ابزارآالت و ...و همچنین مراکز کاری نت و ت لید

▪

نگهداری تاریخچه تغییرات دستگاهها چه از نظر تغییرات مکانی و چه از نظر اعالیتهای تعمیراتی
آن

▪

امکان برقراری برنامهریزی پیشگیرانه مبتنی بر شرایط و زمان و ترکیبی

نت اضطراری ،اصعحی و پیشگیرانه

▪

امکان تتکی

▪

مدیریت درخ استها و الل خرابیها

▪

امکان محاسبه هزینه تعمیر قطعات و ابزارآالت و تاثیرگذاری روی ارزش آنها (چه از نظر قیمت
قطعات و چه از نظر ارزش ام ال)

▪

آنالیز زمان و م اد برنامهریزی شده برای اعالیتهای نت با مقدار واقعی آنها

▪

مدیریت پعک دستگاهها و ابزارهای مشابه خریداری شده

▪

امکان برقراری ارتباط بین خط ط ت لید و میزان ثبت ت لید انجام شده با این دستگاهها و در نتیجه
تبدیل برنامهریزی نت پیشگیرانه مبتنی بر زمان به نت پیشگیرانه مبتنی بر شرایط برای آنها

▪

مدیریت شکایات و انتقادات برای قطعات مشم ل گارانتی/وارانتی
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مزایا:
▪ یکپارچگی با واحد کیتیت از الری اجرای برنامه کالیبراسی ن دستگاهها
▪ یکپارچگی با واحد مالی ،از الری تسهیم دقی تر و تخصیص هزینههای نت بسته به هر اعالیت (زمان
اجرا ،م اد و خدمات) بین مراکز دریااتکننده خدمات نت (ت لیدی و غیر ت لیدی)
▪ یکپارچگی با واحد مالی جهت تخصیص ب دجه به اعالیتهای نت

▪ یکپارچگی با واحد تأمین جهت برنامهریزی تأمین م اد مصرای اعالیتهای نت پیشگیرانه برنامهریزی
شده در آینده ،به جای استتاده از ذخیره االمینانی که برای اعالیتهای اضطراری در نظر گراته شده
است.
▪ یکپارچگی با واحد تأمین و مالی از الری

برقراری ارتباط بین خدمات دریااتی از خارج سازمان و

اعالیتهای نت (نه تنها از نظر ، Dataکه از نظر اسناد مالی-حسابداری)
▪ یکپارچگی با واحد ت لید جهت ظرایت سنجی مراکز کاری براساس میزان ت قف دستگاهها به دلیل
اعالیتهای نت
▪

یکپارچگی با واحد مدیریت پروژه جهت تخصیص اعالیتهای نت به گامهای پروژه و ساختار  WBSو
ارتباط دادن آنها به ب دجه پروژه

▪

یکپارچگی با واحد منابع انسانی جهت تخصیص نترات هر مرکز کاری با قابلیت ارائه گزارش سطح
اعالیت هر ارد

▪

مدیریت زمانبندی اعالیتها با استتاده از قابلیت شناوری دورههای تعمیراتی بر اساس سیکل آنها،
به خص ص زمانی که به دلیل ادم امکان ت قف خط ط ت لید ،سرویسهای پیمگیرانه به تع ی می-

ااتند.
▪

امکان تعریف درخت محص ل ) (BOMمجزا از  BOMت لیدی جهت تعریف قطعات یدکی مرتبط با دستگاه
و در این حال بهرهمندی از هر دو  BOMجهت انتخاب قطعات م رد استتاده در اعالیتهای نت

▪
▪

مشاهده برنامهریزی آنعین سرویسهای دورهای ،در سط ح مختلف (مراکز کاری ،گروه دستگاهها و)...
تتکی

اعالیتهای نت به انجام رسیده از درخ استهای باز به تتکی

انجام ،ن ع کار و...
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دستگاه ،الت خرابی ،مسئ ل

سایر مزایا:
• امکان تغییر لیست دست رات کاری از پیم تعیین شده ،بسته به ن ع و ظرایت دستگاه
• به روز کردن کلیه برنامهها ،در ص رت ایجاد تغییر در لیست اعالیتهای نت دستگاهها
• امکان ی

بار مشخص کردن کل اعالیتهای نت مرب ط به دستگاههای مشابه ،با هر ن ع سیکل ،و دراین حال

داشتن نسخه چاپی ) (printoutدست رات کاری مختص هر بار سرویس
• کنترل شروع و اتمام درست کار ت سط مج زهای سیستمی برای کنترلهای ایمنی قبل و پس از اعالیت نت
)(LOTO Techniqueدر صنایع با حساسیت ایمنی باال
• امکان انجام اعالیتها (مشاهده االعاات دستگاهها ،پردازش درخ استها ،ثبت و تایید خرابی ها ،پردازش
دست رات کار ،ثبت اندازه گیریها ،ثبت زمان کار ،ثبت قطعات مصرای در کار) با استتاده از ابزارهای بیسیم
قابل حمل ،به اعوه امکان اامال محدودیت استتاده از این اعالیتها خاص هر کاربر)(Field Technicians
• صراهج یی در زمان و ک تاه کردن ارایند شکایات مرب ط به برگشت کاال/هزینههای مشم ل وارانتی با اامال
شرطهایی جهت پردازش ات مات این شکایات به اعوه ارتباط آنها با اسناد مالی و حسابداری سازمان با
مشتریان/تأمینکنندگان
• گزارش از شاخصهای میانگین زمان ت قتات و میانگین زمان تعمیر
• گزارشات مقدار م اد م رد استتاده جهت اعالیتهای نت
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