MODULBASERT INNSAMLING OG BEHANDLING AV DATA

LOGGE PÅ
KJØRETØY (GPS)

SKJEMAER

KARTMODUL

FILTER OG SØK

ARBEIDSORDRE

KONTROLLISTER

KONTROLLISTER

TA BILDER MED
POSISJON OG
TIDSSTEMPLING

Collector Pro er et fleksibelt verktøy for innsamling og behandling
av data. Collector Pro vil raskt kunne skreddersys spesielt for din bedrift,
og tas i bruk for både smarttelefon, nettbrett og desktop (web).
Du bestemmer selv inneholdet, brukerrettigheter og struktur i Collector Pro
– i alle ledd. Kontrollskjemaer, timelister, rapporter, arbeidsordre og annet.
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COLLECTOR PRO

COLLECTOR PRO

Collector Pro er enkelt å ta i bruk.
I felleskap går vi igjennom dine behov og ønsker. Deretter
bestemmer vi hvilke moduler og funksjoner som skal inngå
i Collector Pro for din bedrift. Resultatet blir både en
skreddersydd app for smarttelefon og web-applikasjonen.
Det betyr at den enkelte bruker raskt vil kunne ta i bruk en
løsning som er spesielt utviklet for din bedrift. Hver enkelt
bruker kan settes opp med individuelle begrensninger og
tilganger. Collector Pro er en dynamisk løsning som hele
tiden kan tilpasses etter behov.
Noen bruksområder:
Kontrollskjemaer
Registrering av avvik m/u foto
Dokumentasjonsregistrering
Timeregistrering mannskap og maskin
RUH – Registrering av Uønskede Hendelser
SJA – Sikker Jobb Analyse
Arbeidsordre
Kartfunksjon med avvik og arbeidsordrevisning
Inspeksjon med slepespor

Collector Pro på 1-2-3
1. Velg moduler
•
•
•
•
•
•

Kartmodul
Aktivitet
Skjemaer
Filter og søk
Arbeidsordre
Status

2. Velg funksjoner til hver modul
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommentarfelter og tekstbokser
Sjekklister
Radiobuttons
Nedtrekkslister m/undervalg
Ta bilder med posisjon
og tidsstempling
Fotogalleri
Distanseregistrering og oppmåling
NFC/RFID tagging/registrering
Lyd/tale opptak
Timelister
Video
Logge på kjøretøy (GPS)

3. Last ned app. Logg inn.
Ta i bruk Collector Pro.
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Oppfølging og support

Integrasjon

For å sikre våre kunder best mulig utnyttelse av Collector
Pro fokuserer vi særlig på å yte god opplæring og support.
Collector er bygd opp av et egenutviklet dynamisk
rammeverk, slik at det til enhver tid kan tilpasses og endres
etter nye behov og krav. Dette gjøres uten store kostnader
eller tidsbruk for din bedrift. Importering av egne kundeog vareregister gjøres enkelt med noen få tastetrykk.

Collector Pro-applikasjonen
lagrer alle registreringer og
data. De som er ute i felt
kan selv velge når data skal
synkroniseres.
Collector web kan
videre integreres mot
3.partssystemer for sømløs
databehandling og ytterligere
effektivisering.
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Rosenholm Campus
Rosenholmveien 25
1414 KOLBOTN

Pedagogen Park
Prästgårdsgatan 34
SE-431 44 Mölndal

zeekit.no
post@zeekit.no
+47 66804840

zeekit.se
post@zeekit.se
031 309 74 74

Aktivitet

Status

Skjemaer

Kartmodul

Arbeidsordre

DYNAMISKE LØSNINGER,
UAVHENGIG AV BRANSJE OG BEHOV.

Fleetzeek
Flåtestyring

Autozeek
Kjørebok

Mobilzeek
Personalarm

Spot
Utstyrskontroll

Collector Pro
Datafangst
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Filter
og søk

