עוצמה  10דוט נט היא תוכנה ייחודית בגישתה
החדשנית לטיפול ממוחשב בנושאים הקשורים
לבטיחות ונושאי אחזקה קלאסיים.
המערכת מתאימה את עצמה במלואה לדרישות
המשתמש ולצורת עבודתו ,ולא להיפך.

עוצמה  10דוט נט – ימב"ה של מערכת:







ידידותיות :מסכים אינטואיטיביים ,ברורים,
זורמים ומתנהגים באופן זהה ויש צורך ללמוד אחד
מהם בלבד .ניתן להגיע לכל מסך כמעט מכל מקום
וניתן בכל מצב להוסיף/לעדכן/למחוק רשומות.
המשמעות המעשית היא שניתן להתחיל לעבוד עם
המערכת תוך מס' שעות מההתקנה ולהקים את מסד
הנתונים תוך כדי עבודה.
מאפיינים :אין ספור יכולות וגם ממשק מוכל
למערכת האחזקה ,המלאי והרכש .דואר אלקטרוני,
 ,SLAטפסים ודוחות רבים ,ממשק ,OLAP ,OUTLOOK
גליון נתונים אלקטרוני ועוד .
ביצועים :מהירה ומדויקת כמו חרב של סמוראי .יש
תוצאות – לא תרוצים.
התאמה :כל מה שחלמת וחשבת שאי אפשר –
בעוצמה  10אפשר – כך מקבלים מערכת מותאמת
בשלמות לדרישות הלקוח במחיר של תוכנת מדף.

עוצמה  10דוט נט היא הגרסה העדכנית של המערכת
הוותיקה והנמכרת מסוגה בארץ עם למעלה מ 19-שנות
וותק ואלפי משתמשים.

טל' 04-9983783 -פ'04-9983782 -

דוא"לinfo@power10.co.il :
אתרwww.power10.co.il :

עלון מידע מפורט  -באתר

לעוצמה  10מבחר לקוחות ,להלן רשימה חלקית:
אבן וסיד ,אוליצקי ,אומריקס ,אוניברסיטת בן גוריון,
אל על ,אלביט ,אלווריון ,אלקטרה ,אמדוקס ,אלקו/וון-
רול ,אמבר ,אפריקה ישראל ,בי"ח הלל יפה ,בי"ח
רמב"ם ,ביוטכנולוגיה כללית ,ביטוח לאומי ,בנק
המזרחי ,בנק ישראל ,בסט קרטון ,דניה סיבוס ,טבע
אביק ,טיב טירת צבי ,ידיעות אחרונות ,יטבתה ,קבוצת
יוניליוור ,כפרית ,לאומי קארד ,מד"א ,מאפיות אנג'ל,
מוזיאון ישראל ,מוצרי מעברות ,מלון מצודת דוד ,מפל,
משטרת ישראל ,עיריית ר"ג ,סוגת ,סנפרוסט ,צה"ל,
קיבוץ חצרים ,קרגל ,קונצרן שטראוס ,שפכי דן–
מקורות ,תרו.



עוצמה  10דוט נט מאופיינת במספר רב של תכונות:



המערכת הטובה מסוגה לטיפול משולב בבטיחות ,הלפ-
דסק  ,ציוד ,מלאי ,רכש ,מבנים ,מחשבים ורכב  -הכל
בתוכנה אחת.
נכתב בארכיטקטורת דוט נט המהווה בסיס לכל מערכות
ההפעלה העתידיות של מיקרוסופט.



ממשקים טבעיים למערכות  ERPכגון ,ORACLE ,SAP
.PRIORITY
זמני תגובה מהירים ואפשרות לעבודה בעמדות מרוחקות
עם רוחב פס נמוך ,כגון  ,128KBללא .Terminal Server
מסד נתונים .MS SQL
תמיכה בריבוי אתרים ) .(Multi Sitesמאפשרת עבודה עם
נתונים ממודרים ,כך שבכל אתר רואים רק את פלח
הנתונים הרלוונטי לאותו אתר .כמובן שאתר יכול להיות
פיזי או לוגי.
תמיכה באוכלוסיות משתמשים הטרוגניות .אוכלוסיות
שונות של משתמשים תחת מסד נתונים אחד כגון :אנשי
בטיחות ,אחזקה ,אנשי הלפ-דסק ,אנשי שרות ,מעבדה
ומוסך.







הגדרת תפריטים דינמית וסוגי מסכים מגוונים.
תמיכה ב.Active Directory -
מסכים בצורת .Gantt Chart
מסכי בקרה והתראה בעיצוב המשתמש.
מערכת פתוחה -יכולת תכנות של כל הקיים במערכת ע"י
המשתמש :תפריטים ,תוכניות ,טבלאות ,מסכים ,דו"חות.



פישוט בתהליכי העבודה :פתיחה ,הדפסה ,אישור ,משלוח
פקס/דוא"ל ,SMS/עדכון וסגירת קריאות שירות  -במסך
אחד.
פשטות בלימוד ובהפעלה.
מערכת משוכללת להפקת מגוון בלתי מוגבל של דו"חות.


















מעצב דו"חות המאפשר הגדרת דו"חות ללא הגבלה,
וייצוא ל EXCEL-בפשטות ובמהירות .

מיונים ,סינונים ואיתור מידע מגוון לטבלאות המערכת.
הצגת שרטוטים ותמונות בכל פורמט ,כולל אוטוקאד.
מערכת מרובת פרמטרים  -אישית לכל משתמש במערכת,
כולל עיצוב קריאות שירות ,הזמנת רכש ,תעודות
כניסה/ניפוק.
מעצב דו"חות ומעצב מסכים המאפשרים למשתמש
להתאים באופן אישי את כל המסכים ולהוסיף דו"חות
אישיים.

ממשק דמוי  OUTLOOKלהצגת יומן עבודות.
מערכת  OLAPאינטגרלית  -הכלי האולטימטיבי למנהל
לצרכי ניתוח הנתונים ,עם יצוא למספר פורמטים שונים.

לסיכום

התועלות שבשימוש בעוצמה  10דוט נט חלוקות לשתיים:

א .תועלות מוחשיות:
 זמני עבודה יעילים.
 ניהול יעיל יותר של העובדים ,צמצום בשעות נוספות.
 הקטנת עלויות של קבלני חוץ וספקים.
 סיום עבודות בזמן ובעלות מינימלית.
 מתקנים בטוחים יותר.
 ניהול יעיל יותר של מתקני הארגון ומשאביו.
 חסכון בהוצאות תפעול.
 סה"כ ציוד תקין יותר ובטוח יותר.
ב .תועלות לא מוחשיות:
 מידע מעודכן ומהיר יותר לכל המחלקות בארגון.
 שיפור בתהליך קבלת החלטות.
 אפשרות לבחינת חלופות רבות יותר.
 קיצור בזמני דיווח פנימיים במערכת.
 המידע הופך לנחלת הכלל ואינו נצבר אצל עובד מסוים.
 אי תלות בגורמים מקצועיים במחלקה.
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