Řešíte ve vaší společnosti problematiku:

 Evidence OOPP
 Evidence školení a zkoušek
 Evidence předpisů

Dovolujeme si Vám nabídnout softwarové řešení této problematiky. Aplikace

„Zkoušky, předpisy a OOPP“
obsahuje:
Společnost FRAM System s.r.o.
je dodavatelem informačních
systémů z oblasti železniční
infrastruktury, které jsou implementovány v mnoha oblastech
činností (ekonomické, technické
atd.) na SŽDC s.o., ČD a.s.
i v projekčních a dodavatelských
společnostech zabývajících se železniční infrastrukturou.

• vedení evidence absolvovaných školení a zkoušek, včetně mnoha
souhrnných sestav a přehledů a upozornění na prošlé zkoušky
jednotlivých pracovníků. Aplikace umožňuje hromadné zadání zkoušek
i školení více pracovníkům.
• vedení evidence osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
poskytnutých pracovníkovi, včetně tisku evidenční karty, obsahující
seznam pomůcek poskytnutých pracovníkovi.
• evidenci předpisů zapůjčených jednotlivým pracovníkům, včetně plánování
počtu potřebných předpisů. Funkce aplikace umožňují tisk evidenční
karty předpisů za každého pracovníka.
Další funkce aplikace umožňují :
- jednoduchou aktualizaci personálních dat, která je zajištěna importem
z MS Excel nebo z jakékoliv aplikace přes .XLS (např. výstup ze SAP)
- jednoduchou uživatelskou editaci a aktualizaci všech číselníků v aplikaci
- export všech sestav vytvořených v aplikaci do souboru ve formátu MS Excel
a dále využívat
Jedná se o intranetovou aplikaci, která je dodávána jako multilicence na server
bez omezení počtu přistupujících klientů. Na klientském PC není nutná instalace
žádné komponenty, zcela postačuje internetový prohlížeč.
Aplikace je postavena na platformě Microsoft IIS a MS SQL Server, serverovou
část lze provozovat na operačních systémech Windows XP Professional, Windows 7
Professional/Ultimate a Windows Server 2000 a novější. Na klientském PC lze použít
jakoukoliv verzi Windows. Produkt MS SQL Server je možno využít i ve verzi XE, která
je k dispozici zcela zdarma. Pro provoz aplikace je postačující běžné PC.

FRAM System s.r.o.
Kosmounautů 8
779 00 Olomouc
Telefon: 585 316 347
E-mail: info@framsys.cz
IČ: 25389572

www.framsys.cz

Cena aplikace: 35 000,- Kč bez DPH.
Aplikace byla s úspěchem implementována a je rutinně provozována na mnoha
výkonných jednotkách SŽDC s.o.
V případě zájmu o prezentaci aplikace nebo bližší informace kontaktujte
p.Edera na telefonu + 420 585 316 347.

