
Hyverr Service Desk 
pro PRŮMYSLOVOU VÝROBU



Představení Hyverr
Už od roku 2010 vyvíjíme aplikace pro lidi v terénu (Workers in Field). Díky kombinaci 
špičkové technologie a propojení Hyverr se společnostmi skupiny OKIN Group, těží 
desítky našich klientů z těchto synergií, a my jim tak přinášíme hluboké zkušenosti 
digitalizace v oblasti fungování budov, včetně technologií a zařízení v průmyslových 
areálech. Zajišťujeme zde systémové řešení pro řízení činností a evidenci dokumentů 
a dat vázaných na jejich správu. 

Můžeme se pochlubit více než 100 úspěšně dokončenými projekty. Chápeme potřeby našich zákazníků 
při podnikání v různých odvětvích. Nabízíme správná řešení pro bezproblémový provoz budov, technologií 
a zařízení ve výrobě a průmyslových areálech.

Při vývoji našich řešení klademe důraz na lepší pochopení práce lidí, procesů a jejich optimalizaci. 
Vytváříme řešení, která jsou jednoduchá na používání a přinášejí zvýšenou produktivitu pro uživatele. 
Naše cloudová řešení zároveň poskytují manažerům plný přehled o práci zaměstnanců a stavu evidence 
zařízení a technologií.

Letiště a letecká 
doprava

Facility management

Finanční služby Zdravotnictví 
a farmaceutický průmysl

Ubytování a restaurace

Logistika a skladování

Průmyslová výroba

Malo- a velkoobchodní 
prodej 

Telekomunikační
služby

Doprava a cestovní
ruch

Inženýrské sítě
a energetika

Zemědělství a životní
prostředí

HYVVER SERVICE DESK PRŮMYSLOVÁ VÝROBA2



Potřeby klientů

Jakým problémům čelí společnosti v rámci průmyslové výroby?

Prostředí výroby vyžaduje pečlivou a pravidelnou péči o zařízení, které jsou hlavním aktivem výrobní 
firmy. Znamená to neustálý dohled nad jejich servisem, pravidelnou revizí a stavem potřebné údržby.

Evidence všech těchto zařízení ve výrobě je náročná z více důvodů. Její správa není centralizována a 
provádí se ve více částech firmy. Dokumentace k zařízením a revizím je mnohdy v papírové formě a 
vyžaduje velmi důkladnou evidenci a časově náročné procházení. Klíčové stroje vyžadují vlastní servisní 
prohlídky nad rámec legislativy – preventivní údržbu. Její evidence nespadá pod legislativou definované 
revize, je náročné spojit tyto různé procesy do jednoho informačního systému.

Společnosti nejčastěji využívají jedinou nesdílenou tabulku v Excelu k tomu, aby získali alespoň základní 
přehled. Tabulky ale neobsahují pasportizaci jednotlivých zařízení, není možné vidět stav technické 
údržby, ani servisní zásahy.
V tabulce je náročné vyhledávat, orientovat se v ní a generovat pravidelné reporty pro různá oddělení jako 
jsou finance, legislativa, údržba, facility. Tabulka neposkytne kalendář s možností notifikace o příchozích 
servisech a revizích. Rovněž hrozí mnoho momentů, kdy může dojít ke ztrátě informací. U každého 
takového selhání dochází ke zvýšení nákladů, finančním ztrátám, ale také v případě výpadků výrobního 
procesu i ke snížení důvěry ze strany zákazníka.

Jaké jsou skutečné požadavky na správu, údržbu a revize 
technologií ve výrobě?

Oddělení technické údržby požadují dokonalý přehled nad technologiemi a rychlou kontrolu stavu 
jejich revizí. Potřebují systémové, kontrolní nástroje, tzn. výkonné aplikace pro řízení pracovníku 
technické údržby a správu servisních požadavků. Permanentní zajištění plnění legislativních požadavků 
a zákonných termínů souvisejících s provozem technologií.
Plant manažeři firem potřebují mít dostupná data o provozu, efektivitě servisních činností a nákladech, 
které se generují. Vyžadují pravidelní reporting a kontinuální analýzu efektivity probíhajících procesů.
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Situace na trhu a konkurenční 
výhoda
Typickou překážkou, která brání efektivní údržbě, je závislost na informacích od lidí, rozhodování podle 
pocitů nebo zajetých zvyklostí, složitá organizační struktura nebo nedostatečná kontrola vykonávaných 
činností.

Ředitelé vyžadují stále lepší služby, transparentnost s minimálními náklady, hlavně ochranu investic do 
strojů. Kladou vysoké nároky také na zabezpečení dat souvisejících se správou a údržbou technologií. 
Výrobní společnosti, které nevyužívají specializovaný software, nedokážou reagovat na dnes již standardní 
požadavky a očekávání pro kvalitu a udržitelnost. Oddělení údržby dokonce ještě využívají systém 
založený pouze na papírové evidenci.

Mezi hlavní faktory, které brání zlepšování, patří:

 nesystémová evidence technologií, neexistující nebo nepravidelný reporting;
 dvojí způsob evidence revizí (papír, el. dokument) neumožňuje konsolidovaný pohled na stav   

 výrobních technologií;
 neexistující jednotný pohled na chybějící nebo expirované revize, čímž hrozí riziko zranění, poruchy   

 nebo pokuty při nedodržení legislativy;
 pozdní detekce nekvalitně provedené údržby, jejíž nekvalita se projeví během výrobního procesu;
 nízká flexibilita řízení pracovníků údržby;
 nedostatečná kontrola nákladů v porovnání s plánovaným rozpočtem;
 administrativní zátěž při zpětném papírovém dokládání vynaložených nákladů spolu s jejich    

 evidencí;
 proces služby, který není možné integrovat do existujících informačních systémů.
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Naše řešení
Hyverr Service Desk je nadstandardní procesní online nástroj pro řízení procesů – vytváření požadavků, 
administraci, plánování, evidenci výkonu a kontrolu úloh v rámci integrovaných služeb technické údržby.
Řešení je vhodné pro nepravidelné úlohy, nehody a havárie, opravy, ale také pro opakované úlohy, např. 
pravidelné inspekce a plánované údržby.

Hlavní vlastnosti řešení Hyverr Service Desk:

 Dostupnost je 24/7 online přes webový portál a mobilní aplikaci pro zadavatele i pracovníky v terénu.  
 Možnost zaznamenat, monitorovat a vyhodnocovat všechny aktivity zaměstnanců.

 Podpora víceúrovňových schvalovacích procesů pravidelných i nepravidelných aktivit (opravy, havárie)  
 v rámci definovaných limitů a pravomocí ze strany oddělení údržby.

 Procesy jsou přizpůsobené pro různé typy služeb a jsou modifikovatelné dle požadavků klienta   
 včetně časových limitů, vlastníků procesů a procesní mapy.

 Není potřeba specifický software ani hardware, postačuje internetový prohlížeč a případně  
 mobilní telefon.

 Plná podpora efektivního měření a řízení dodávaných služeb na základě dat. 
 Práce v souladu s aktuální legislativou, zahrnuje vyhlášky a normy.
 Vysoká úroveň zabezpečení, plnění požadavků GDPR.
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Naše řešení zahrnuje
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Benefi ty řešení
  Systémová evidence veškeré komunikace  

 v datu, místě a čase, včetně historie
 Naplnění legislativních požadavků –   
 zákonné revize, pravidelné úkony, servisní  
 prohlídky

  Přehled o fi nanční náročnosti provozu,   
 včetně plánování dalšího období

  Kontrolní mechanismus – časový snímek   
 dne pracovníků provozní údržby

  Pravidelný nebo nepravidelný sběr   
 podkladů / dokumentů, včetně eskalačního  
 mechanismu

  Schvalovací nástroj – digitalizace interních 
 i externích procesů

  Procesní efektivita

HYVVER SERVICE DESK PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

  Help Desk – evidenci požadavků (interních/ 
 klientských)

  Plánovač pravidelných i nepravidelných   
 úkonů 

  Evidenci a správu budov, technologií 
 a zařízení

  Legislativní zabezpečení – evidence
 zařízení, plánování činností, revize,   
 dokumentace

  Mobilní aplikaci k řízení a evidenci práce   
 provozních techniků, pracovníků údržby
 úklidu; elektronická evidence odečtů,   
 checklist pracovníků úklidu, 

  Inteligentní vyhledávání, načtení, fi ltrace dat  
 prostřednictvím NFC/QR

  Elektronický podpis v mobilní aplikaci –   
 potvrzení provedení práce klientem

  Fulltextový vyhledávač nad dokumenty -   
 vyhledávání podle textu v názvu, v popisu 
 a v obsahu dokumentu (word,excel, PDF/scan)

  v systému – smlouvy, revize, technická   
 dokumentace, personální dokumenty, ...
 Správa a řízení interních i klientských 
 procesů – schvalování smluv, víceúrovňové  
 schvalování, HR procesy, Back-offi  ce procesy,  
 legislativa, ...

  Řízení oběhu dokumentů 



Příklady nacenění
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Typická instalace platformy 
Hyverr Service Desk

 Úvodní inicializace, nastavení řešení podle 
 procesů a služeb zákazníka 

Jednorázově od 92 800 Kč

Dedikované cloudové 
prostředí 

 Garance SLA levelu na 95%
 Podpora 8/5/4
 Předplacené služby v objemu 12 hodin
 Do 100 licencí pro pracovníky v terénu
 Do 500 licencí pro zadavatele servisních   

 ticketů
 Neomezený počet nemovitostí
Měsíčně od 24 000 Kč

+

Kontaktujte nás
Zaujala Vás naše řešení? Rádi byste se dozvěděli, jak můžeme pomoci 
Vaší společnosti? Neváhejte nás nezávazně kontaktovat.

www.hyverr.com
info@hyverr.com

+420 732 205 113Hyverr. Making fi eld work better.
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