APP MONIVOX TRBO TICKET
PROPOSTA DE VALOR

DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO

O aplicativo MoniVox TRBO Ticket permite o APONTAMENTO de ORDENS DE
SERVIÇO em campo por meio dos radiocomunicadores veiculares ou portáteis
digitais da Motorola linha MOTOTRBO.

O usuário pode realizar o APONTAMENTO de suas atividades operacionais
através do teclado e display do seu rádio, das seguintes formas:

Esta solução combina as funções de VOZ e APONTAMENTO operacional em um
único equipamento de rádio, permitindo ao gestor o acompanhamento remoto
do trabalho em campo, além do registro das informações e geração de relatórios
de produtividade.

BENEFÍCIOS
Redução de custos
Informação em tempo real em áreas remotas
Agilidade no apontamento
Automatização do processo
Gerenciamento da produção
Melhor utilização da mão de obra
Menos retrabalho
Relatórios para melhoria da produtividade
Utiliza o mesmo equipamento para VOZ e APONTAMENTOS

Por meio do recebimento de ORDENS DE SERVIÇO de uma central operacional
e o preenchimento dos dados pertinentes à sua atividade.
Exemplo: uma ordem de serviço de manutenção.
Por meio do preenchimento de um CHECK LIST previamente definido em seu
rádio.
Exemplo: Registro periódico do status de um equipamento ou serviço.
Por meio do APONTAMENTO de situação de exceção ou impeditivo operacional.
Exemplo: Apontamento de falha em um veículo ou máquina.
Os textos dos APONTAMENTOS são customizados de acordo com a necessidade
de cada cliente.
Ao término do APONTAMENTO os dados são enviados automaticamente para
uma central de monitoramento, ficando disponíveis para consultas por meio
de relatórios ou serem integrados ao sistema de gestão ERP do cliente para
tomada de decisões estratégicas e operacionais.

COMPATIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
Rádios digitais Motorola MOTOTRBO™
Portáteis modelos DGP8550, DGP8550EX, SL8050 ou SL8550.
Veicular ou fixo modelo DGM8500.
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REQUISITOS DO SISTEMA
Servidor
Rádio móvel linha DGM
Servidor PC
Client (no rádio portátil ou veicular)
Rádio portátil MOTOTRBO DGP8550, DGP8550EX, SL8050 ou SL8550.
Rádio veicular ou fixo MOTOTRBO modelo DGM8500.
Licença de uso do aplicativo MoniVox TRBO Ticket em cada rádio
Descrição do aplicativo: App MoniVox TRBO Ticket

ALGUNS SEGMENTOS PARA USO DO APP

CANAL DE DISTRIBUIÇÃO
Distribuidores MoniVox.

www.monivox.com.br
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