Datastream 7i

Mobil Çözümler
Saha servisinde çal›ﬂan teknisyenler, iﬂlerinin do¤as› gere¤i bazen bilgisayarl› ortamlara
ba¤lanma ihtiyac› duyarlar. Ancak teknisyenlerin firma a¤›na ve merkezi demirbaﬂ
yönetimi uygulamas›na eriﬂimleri olsa da zamanlar›n›n büyük bir ço¤unlu¤unu ba¤lant› ve
do¤rudan eriﬂim olmayan ortamlarda çal›ﬂarak geçirirler.
Gezici çal›ﬂanlar için bu bir sorun olabilir, çünkü çal›ﬂma sahas›nda, uygulama eriﬂimine
en çok ihtiyaç duyduklar› zamanlarda uygulamalar›na eriﬂememektedirler. Bugün, gezici
çal›ﬂanlar mevcut ekipman performans yönetim uygulamalar›n›n gerçek “mobil”
sürümüne ihtiyaç duymaktad›r. Mobil çözümler sadece veriyi toplamakla kalmay›p, ayn›
zamanda sahada daha iyi karar alma iﬂlevselli¤ini de sunmal›d›r. Mobil uygulamalar
teknisyenlerin sadece çal›ﬂma saatlerini kaydetmeye de¤il ayn› zamanda bilgiye ve
araçlara da eriﬂimini sa¤layarak iﬂlerini daha verimli ve daha etkili bir ﬂekilde
tamamlamalar›na imkan vermelidir.
Datastream 7i, Datastream 7i Mobile & Barkoding Modülü ile talep edilen tüm mobil
bilgisayar ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Datastream 7i’nin geliﬂmiﬂ
modülleri, sadece sahadaki teknisyenlere yard›mc› olmas› için de¤il ayn› zamanda ofisteki
yöneticilere, sorumlulara ve planlay›c›lara da yard›mc› olmas› için tasarlanm›ﬂt›r.

Datastream 7i Mobile
Datastream 7i Mobile, Datastream 7i’nin a¤ ba¤lant›s›yla ya da a¤ ba¤lant›s› olmaks›z›n
çal›ﬂan güçlü bir mobil sürümüdür. Çal›ﬂanlara, ba¤lant› olan veya olmayan ortamlarda,
uygulama performans› kayb› endiﬂesi olmadan çal›ﬂma imkan› sa¤lamaktad›r. Böylece
sahadaki çal›ﬂanlar›n bilgiye do¤rudan eriﬂimi ve bilgiyi yönetmesi ile daha yüksek
verimlilik ve daha etkin karar alma imkan› sunulmaktad›r.
Örne¤in; bir bak›m teknisyeni, iﬂ emirlerini bir mobil cihaz yoluyla al›r. ‹lk iﬂ emrini
tamamlamak için gitti¤inde di¤er parçalar›n da tamir edilmesi gerekti¤ini farkeder. Bu
mobil cihaz sayesinde bak›m teknisyeni, zaten ona atanm›ﬂ iﬂ emrini güncellemesine ek
olarak, bu özel iﬂ emrini de kaydedebilir. Ka¤›da veya istemci-tabanl› bir sistem sayesinde
de teknisyen bu parçay› tamir edecek ancak kaydetmeyecekti. Datastream 7i Mobile,
iﬂgücü performans› ve firman›n fiziksel demirbaﬂlar› hakk›nda daha iyi veriler sunarak, hem
planlanan bak›mlar›n hem de belgelenemeyecek iﬂlerin kolay bir ﬂekilde yürütülmesine
olanak sa¤lamaktad›r.

“Mobil” Demirbaﬂ Yönetimi

channel partner

Datastream 7i Mobile, Datastream 7i’nin gücünü herhengi bir cep bilgisayar›na ya da mobil
cihaza taﬂ›maktad›r. Müﬂteriler, donan›m› terih ettikleri tedarikçiden seçerek zengin mobil
iﬂlevselli¤inden ve Datastream 7i masaüstü arayüzünü and›ran bir arayüzden faydalanabilirler. Tan›d›k arayüz, e¤itim ihtiyaçlar›n› azalt›r ve saha çal›ﬂanlar›ndan daha yüksek
verim sa¤lanmas›na sebep olur.

Datastream 7i Mobile

Datastream 7i Mobile, aﬂa¤›daki zengin özellikler grubunu içerir:
> ‹ﬂ Emri Yönetimi Kullan›c›lar iﬂ emirlerini do¤rudan Datastream 7i veritaban›ndan
yükleyebilir ve daha sonra bu iﬂ emirlerini uygun kiﬂilere atayabilirler. Bu fonksiyon ayn›
zamanda kullan›c›lara teknisyenlerin ellerindeki görevlere özel “Yap›lacaklar Listesi” sa¤lar.
> Kalibrasyonlar Kalibrasyonlar özellikle uygunluk, denetleme ve güvenlikle ilgili
düzenlemelerin oldu¤u görevlerde son derece önemlidir. Firmalar ölçme aletleri ve sayaç
gibi ölçüm araçlar›n›n do¤rulu¤unu kesin bir do¤rulukla belgelemek zorundad›r. Datastream
7i Mobile bunu yapmalar› için kullan›c›lar›na, basit ve portatif bir yol sunar; kalibrasyonsonuç giriﬂini otomatikleﬂtirir. Hatta mobil cihaz seviyesinde ekranlar, Datastream 7i’ye
tekrar geri transfer edilmek üzere kalibrasyon de¤er giriﬂlerininin girilmesini mümkün k›lar.
> Kay›t-Kilitleme ve 21 CFR 11 Deste¤i Piyasadaki di¤er çözümlerden farkl› olarak,
Datastream 7i Mobile mobil cihaz seviyesinde kay›t-kilitleme imkan› sunmaktad›r. Bu güçlü
ve benzersiz kabiliyet 21 CFR 11 ve resmi düzenlemeler ile uyumluluk sa¤lar. Firmalar
tamamen mobil cihazlar üzerinden validasyon iﬂlemlerini yönetebilir, iﬂ emri statüsünü
de¤iﬂtirebilir, elektronik imza deste¤ini kullanabilir ve yetkilendirme çal›ﬂt›rabilirler.
> Sayaç Okuma ve Sayaç De¤iﬂimi Kullan›c›lar herhangi bir atanan ekipman için sayaç
de¤eri girebilmektedir. Süreçlerin basitleﬂtirilmesine ek olarak Datastream 7i Mobile,
do¤ru veri toplama ve veri-giriﬂ zaman›n› azaltacak ﬂekilde her sayaç okumas› için uygun
ölçü birimini ve sayaç ismini otomatik olarak sa¤lar.

Mobil cihazlardaki demirbaﬂ ve iﬂ bilgisi ile
iﬂgücü verimlili¤ini yönetin

Datastream 7i Mobile, kullan›c›lar›na sayaç de¤iﬂimlerini izleme imkan› sunar. Bu durum
yönetmeliklerde ekipman sayaç de¤iﬂim kay›tlar›n›n talep edildi¤i özellikle uyumluluk
konular›nda önem arz etmektedir.
> Fiziksel Envanter Güncellemeleri Müﬂteriler envanter bilgisini güncel ve haz›r tutarak,
fiziksel envanterlerini daha etkili izleyebilir ve yönetebilirler. Datastream 7i Mobile,
kullan›c›lar›n verileri zaman›nda toplamas›n› ve kaydetmesini sa¤lar,
otomatikleﬂtirilmiﬂ barkodlama ile üretkenli¤i destekler ve manuel veri
giriﬂini azaltarak verilerin hatas›zl›¤›n› ve tutarl›l›¤›n› sa¤lar. Sonuç
olarak Datastream 7i Mobile, firmalara envanterde çok fazla veya çok
az stok tutmakla gelen gereksiz masraflar›n azalt›lmas›nda yard›mc›
olur.
> Muayeneler Datastream 7i Mobile muayene noktalar›n›n bir listesini
kullan›c›lara sunarak muayene iﬂleminin bütünlü¤ünü ve verimlili¤ini
sa¤lar. Muayene tamamland›ktan sonra kullan›c›lar sonuçlar› Datastream 7i
Mobil muayene-sonuç giriﬂ sat›rlar›na girebilir. Bu sonuçlar mevcut veya
manuel olarak eklenen iﬂ emirleriyle iliﬂkilendirilebilir.

Esnek, Basit ve Kullan›m› Kolay
Datastream 7i, müﬂterilerin organizasyonlar›ndaki di¤er iﬂ prosesleri ile entegre olmas›n›
sa¤layan tamamen standartlara dayal› bi uygulamad›r. Uygulama tamamen kullan›ma haz›r
bir ﬂekilde dizayn edilmiﬂ olmas›yla birlikte, gerçek iﬂ proseslerini ve terminolojiyi
yans›tmas› için gerekti¤inde kolayca özelleﬂtirilebilir.
Datastream 7i Barcoding Etiket Tasar›mc›s›
> Sorgu Oluﬂturma ve Konfigürasyon Sorgular› oluﬂturma ve
yap›land›rma özelli¤i, Datastream 7i Mobile’›n daha esnek
olmas›na yard›mc› olur. Kullan›c›lar çeﬂitli sorgular› tek bir
uygulaman›n içinde birleﬂtirebilirler. Bu kullan›c›lara veri toplama
iﬂlemlerini birleﬂtirme, birleﬂik bir barkod format› tan›mlama ve
günlük olarak Datastream 7i fonsiyonlar›n› güncel olarak takip
etme olana¤› sa¤layarak destek maliyetlerini azalt›l›r.
> Ekran Konfigürasyonu Datastream 7i Mobile’da alanlar
saklanarak, alanlar›n lokasyonlar› düzenlenerek, belirli alanlar
zorunlu yap›larak ve seçilen alanlar için varsay›lan de¤erler
atanarak ekranlar yap›land›r›labilir. Mobil cihazlar, ihtiyaç
duyulan ekranlar› ve alanlar› tam olarak yans›tabilmesi için belli
kullan›c› gruplar› baz›nda özelleﬂtirilebilir.
> Senkronizasyon Konfigürasyonu Datastream 7i arayüzün herbir
kullan›c› ihtiyaçlar›na göre dizayn edilmesini sa¤layarak kullan›c›
Özel otomasyon ihtiyaçlar›na uymas› için barkod etiketlerini düzenleyin
haklar›n›n ayr›ﬂt›r›lmas›n› sa¤layabilir. Datastream 7i Mobile
senkronizasyon profilleri, her profilin Datastream 7i kullan›c› grubu ile ba¤lanacak ﬂekilde
sistem yöneticisinin tek profil kurmas›na olanak tan›r. Profiller, cihazla senkronize olacak
verinin ne oldu¤unu, hangi ekipmanlar› içerece¤ini, depolanacak tarihçenin içeri¤ini ve
ölçe¤ini, aç›lan listelerde hangi verilerin olaca¤›n› ve çeﬂitli veri al›m ve güvenlik kurallar›n›
belirler.

Merkez Datastream 7i Veritaban›yla Tam Senkronizasyon
Datastream 7i Mobile Çözümleri, merkez Datastream 7i veritaban› ve mobil cihaz aras›ndaki
veri senkronizasyonunun, iki yönlü olarak gerçekleﬂtirebilmesi için tasarlanm›ﬂt›r.
Datastream 7i Mobile belirli bir operasyon için Datastream 7i veritaban›ndan muayene veya
iﬂ emri gibi veri giriﬂi için operasyonel talimatlar› al›r. Bu durum bir kullan›c›n›n Datastream 7i
veritaban›na her veri aktar›m› yapt›¤›nda tüm sistemin güncel kalmas›n› sa¤lar.
Mobil cihazdan veritaban›na aktar›m, bir geri-dönüﬂ aktar›m›n› tetikleyerek mobil cihaza
önceden yüklenmiﬂ olan verinin de güncellenmesini sa¤lar. Bu da verinin nerede oldu¤una
bak›lmaks›z›n her zaman güncel olmas›n› sa¤lar.

Datastream 7i Barcoding
Datastream 7i Barcoding Modülü artan hareketlilik ve sistem iﬂlevselli¤i sa¤layarak kullan›c›lar›n ekipmanlar için etiket dizayn etmesine ve yazd›rmas›na olanak sa¤lar. Demirbaﬂ
etiketlemesi demirbaﬂlar›n takibini ve taﬂ›nmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Firmalar, çal›ﬂanlar›na
barkod atayarak iﬂlerini daha h›zl› sisteme girmelerini sa¤lar, iﬂ aktivitelerine h›zl› eriﬂim
sa¤lamak için standart iﬂleri etiketler veya daha do¤ru ve verimli depo yönetimi için yedek
parça raflar›n› da etiketleyebilirler.

Datastream 7i Barcoding zaten Datastream 7i’de bulunan bilgilerin tamam›yla çal›ﬂ›r.
Datastream 7i Barcoding ile kullan›c›lar:
> Ekipman, stok, teslim almalar, çal›ﬂanlar gibi birçok kaynaktan veri çekebilir, ayr›ca
fazlas› için Web servislerinide kullan›labilir
> Etiket için bir veri kayna¤› seçebilir
> Mevcut kaynaktan barkod etiket biçimleri seçebilir ya da kendi biçimini oluﬂturabilir
> Ayn› barkodla birden çok etiket yazd›rabilir
Envanter al›m›, Datastream 7i Barcoding’in bir süreci nas›l düzene koydu¤unun örne¤idir.
Envanteri yöneten bir teknisyen, üzerinde barkod etiketi olan parçalar›n her birini h›zl› bir
ﬂekilde tarar. Bu veri do¤rudan envanter sorumlusunun stok seviyelerini belirledi¤i ve
sat›nalma karar›n› ald›¤› Datastream 7i veritaban›na yüklenir.
Yeni stok veya de¤iﬂim sto¤u geldi¤inde ya da stok ç›k›ﬂ›nda sorumlu kiﬂi, harcanan
zaman› azalt›p envanter do¤rulu¤unu artt›racak ﬂekilde, h›zla yap›ﬂt›r›lmak ve taranmak
üzere etiket yazd›rabilir. Art›k sorumlu kiﬂi bir çal›ﬂma istasyonuna manuel olarak veri
girmek zorunda de¤ildir, aksine bir butonu t›klayarak veriyi dijital olarak alabilir.
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