
Technický Informační Systém je modulární software pro plánování, řízení 

a evidenci údržby podnikových strojů, zařízení, vozového parku, kom-

ponent, technologií a systémů (tzv. CMMS/EAM software).

TechIS vám pomůže jednoduchým způsobem plánovat údržbu, evidovat 

revizní činnost a závady, hlídat termíny a redukovat náklady na provoz 

vašich technologií.

TechIS přednostně využijí pracovníci, kteří se starají o provoz nebo servis 

technických prostředků - evidence technologií, plánování údržby, 

“vzkazník” apod., a zástupci managementu jako nástroj pro řízení 

personálních zdrojů - plánování údržby a oprav technologií, evidence 

směn a další činnosti s tím spojené.
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< EVIDENCE - systém umožňuje přehledně evidovat podnikový 

majetek, zařízení a technologie, kontakty, dodavatele, ná-

hradní díly a další důležitá data.

< UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST - jednoduché a přívětivé uživa-

telské rozhraní v českém jazyce pomáhá k rychlému osvojení 

práce se systémem.

< PŘEHLEDNÉ PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY - máte stálý přehled 

o naplánovaných aktivitách i o všech proběhlých událostech, 

údržbu můžete plánovat v přehledném kalendáři nebo rovnou 

nad konkrétním majetkem.

< REDUKCE PROSTOJŮ A PORUCH - díky pravidelné údržbě 

a podpory predikce poruch Vám pomůžeme minimalizovat 

počet neplánovaných přerušení výroby.

< OPTIMALIZACE SKLADOVÝCH ZÁSOB NÁHRADNÍCH DÍLŮ - 

systém hlídá minimální zásobu klíčových náhradních dílů, ve 

kterých je pak uložen pouze nezbytně nutný kapitál.

< STÁLÁ DOSTUPNOST DŮLEŽITÝCH DOKUMENTŮ - vždy bu-

dete mít k dispozici záznamy o revizích a kontrolách, návody 

k použití, pracovní postupy, záznamy o údržbě, atp.

< HLÍDÁNÍ TERMÍNŮ - systém za Vás bude hlídat blížící se 

termíny revizí, kontrol a všech naplánovaných událostí, včas 

Vás na tyto termíny upozorní.

< VYTVÁŘENÍ ANALÝZ A REPORTŮ - odhalte slabá místa a měj-

te přehled o nákladech, spotřebě náhradních dílů, zapsané 

práci, poruchovosti strojů, nebo například o produktivitě 

jednotlivých zaměstnanců.

< NAPOJENÍ NA PODNIKOVÉ SYSTÉMY - TechIS umíme pro-

pojit s jinými - například docházkovými, či výrobními systémy.

< ÚPRAVY NA MÍRU - jako autoři můžeme systém přizpůsobit 

Vašim specifickým potřebám.

< TECHNICKÁ PODPORA - společnost ELVAC nabízí ke svým 

produktům nadstandardní a certifikované služby v rozsahu až 

24/7.

< ZÁZEMÍ VELKÉ IT FIRMY - jako stabilní hráč na poli vývoje 

výrobních, řídicích a monitorovacích informačních systémů 

tady pro Vás budeme i v budoucnu a systém poroste spolu 

s Vámi.

TechIS je uživatelsky přívětivé softwarové řešení vyvinuté na platformě Microsoft .NET s použitím moderních komponent splňujících 

požadavky na ergonomii, kvalitu a hlavně bezpečnost. Uživateli nabízí standardizované rozhraní známé z běžných kancelářských aplikací 

prostředí Microsoft Windows.
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