Pa
achetu
ul softtware

Mastex
M
x MX Suite
e
MX
X Suite esste o suităă de softw
ware produ
dusă de
com
mpania Maastex şi esste alcătuittă din maii multe
module. S-a depus unn efort imp
portant peentru a
oferi o intterfaţă câât mai prietenoaasă cu
utillizatorul. S
Software-ul poate fi
f operat aatât de
utillizatori cuu o experiienţă scăzu
ută în dom
meniul
com
mputerelorr, cât şi de utilizatori avvansaţi.
Inteerfaţa cu utilizatoorul din MX Suitte este
sim
mplă, dar eeficientă.
În acele situuaţii în care armattorul doreeşte să
deţină un conntrol sporiit asupra manageme
m
entului
nav
vei sau flootei, soluţţia este MX
M Suite! Program
mul oferă o privire de ansam
mblu asuprra
flottei, evidennțiind navvele cu probleme lla stocul de piese, certificatte apropiaate de datta
exp
pirării, acttivități de mentenan
nță corecttive sau planificate pentru fieecare echipament, și
oferind o innterfață faacilă penttru introdu
ducerea saau verificarea dateelor desprre orele de
d
fun
ncționare ale motooarelor, co
ombustibiil, echipajj, voiaje sau alte documen
nte internne
perrsonalizatee.
MX
X Suite pooate conţinne următoarele moddule, la allegere în funcție
f
dee necesitățțile fiecăreei
nav
ve:
MX Meentenanță
MX Echhipament
MX Cerrtificate
MX Invventar
MX Doccumente
MX Voiiaje
MX Jurnnal combuustibil
MX Echhipaj
MX Meesagerie
MX Birrou

Communicaarea
Pen
ntru a ţinee la curent biroul cu
u starea nnavelor, în
n MX Suitte a fost inntegrat un
n modul de
d
com
municare. Modulul de sincron
nizare în aambele dirrecţii va facilita
f
com
municareaa între navvă
şi birou.
b
Dateele pot fi transferate
t
e online, m
mutate maanual printtr-o memoorie USB, sau trimisse
prin
n email.
ventar
Inv
MX
X Suite aree grijă dee controlull stocuriloor de la
borrdul navvei. Moddulul MX
X Inventtar vă
info
ormează ddespre piessele de la bord şi stoocul lor
current. Pe lângă acesst lucru, MX Achiz
iziție se
poaate ocupa oopțional de
d tot proccesul de acchiziţie.
Pro
ocesul estee pornit de
d o soliccitare de lla bord.
într-un
Defficitele ssunt plassate în comenzi
c
form
mular de achiziţie. Pentru fiecare soolicitare
ech
hipajul ppoate introduce o priioritate.
Forrmularul ffinal de acchiziţie estte trimis aautomat
la birou,
b
undde persoanaa responsaabilă va luua o deciziie în legătură cu sollicitarea.
Cerrtificate
MX
X Certificaate va indiica starea tuturor ceertificatelo
or de la bo
ord într-o privire dee ansambllu
clarră. Certificatele pott fi ordonaate în câteeva grupurri. Toate certificatel
c
le sunt afiişate graficc,
iar ziua cureentă este marcată
m
printr-o
p
linnie roşie. În baza de date ppot fi adău
ugate coppii
scaanate ale ceertificateloor, pentru a le avea mereu la îndemânăă.
mentenan
nţă
Lucrări de m
Luccrările de mentenannţă sunt îm
mpărţite înn categorii, apoi şi în
n echipam
mente. Utillizatorii poot
intrroduce sinnguri noi luucrări de mentenanţ
m
ţă, care po
ot conţine::
O scurtă ddescriere a lucrării;
O descrieere detaliată a lucrărrii şi a mo dului de executare;
e
Intervalull în zile, săptămâni,, luni, sau ore de operare;
Rangul persoanei responsabi
r
ile pentru lucrare;
Timpul dde nefuncţiionare pen
ntru lucrarre;
Poate fi aadăugată o poză;
Pot fi adăăugate doccumente, de
d exempllu instrucţţiuni de luccru de la ffurnizor;
Piesele şii cantitateaa care va fi
f folosită..

