kompleksowe oprogramowanie do zarządzania procesem spawania

Jeżeli w Twojej firmie:
•

Wykonujesz różne prace wykorzystując różne technologie spawalnicze?

•

Tracisz mnóstwo czasu na ręczne prowadzenie dokumentacji?

•

•

•

•

Masz trudności z koordynacją pracy zespołów spawaczy, operatorów czy
pracowników przeprowadzających badania nieniszczące?
Nie masz miejsca, gdzie mógłbyś w prosty sposób budować
i przechowywać informacje o instrukcjach WPS?
Zmagasz się z terminowym utrzymaniem kwalifikacji dla spawaczy?
Nie masz bieżącego dostępu do raportów postępu pracy czy
niezgodności?
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Rozwiązaniem dla Ciebie
i Twojej firmy jest:
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kompleksowe
oprogramowanie do
zarządzania
procesem spawania
proste, efektywne i ekonomiczne
zarządzanie dokumentacją spawania
oraz informacjami o personelu i jego
kwalifikacjach wraz z szeroką bazą
bieżących raportów pozwalających
na szybkie podejmowanie
właściwych decyzji w całym procesie
wykonywania konstrukcji

www.weldinGo.com

contact@weldinGo.com

weldinGo
Zarządzanie dokumentacją spawalniczą i kwalifikacjami personelu to pracochłonne
zajęcie dla każdego inżyniera lub koordynatora prac spawalniczych, zwłaszcza w
obliczu surowych norm i wymagań klientów. Wdrożenie oprogramowania weldinGo
umożliwia rozwiązanie problemów związanych z koordynacją prac spawalniczych.
Teraz możesz w prosty i wydajny sposób zarządzać wszystkimi instrukcjami
spawalniczymi i kwalifikacjami personelu niezależnie od stopnia złożoności danego
zadania czy projektu.
To oprogramowanie umożliwia przechowywanie wszystkich zastosowanych
instrukcji WPS, płynne tworzenie nowych instrukcji spawania i lutospawania oraz
zapewnia, że uprawnienia wszystkich członków personelu przechowywane są w
jednym miejscu.
Co najważniejsze, dzięki oprogramowaniu weldinGo można znacznie skrócić czas
poświęcany na prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji.
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Jakie funkcje zawiera
weldinGo?
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Proste zarządzanie
projektami oraz elementami
•

•

Projekty i elementy zapisywane
są w formie drzewa, dzięki
czemu w prosty sposób
można budować całe
konstrukcje
Każdy z projektów i elementów
może zawierać dowolną ilość
załączników, dzięki czemu w
jednym miejscu można
przechowywać rysunki oraz
wszelkiego rodzaju dokumenty
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Proste definiowanie wymaganych
kategorii badań dla projektów
Kategorie badań
definiowane są dla
każdego projektu poprzez
dodanie nazwy, typów
oraz zakresów, dzięki
czemu podczas
dodawania spoin system
sam określa jakie badania
muszą zostać wykonane
aby spoina została
zamknięta.
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Zarządzanie spoinami nigdy
nie było tak proste
•

•

•

•

Dzięki wykorzystaniu modułu arkusza
kalkulacyjnego, edycja i zarządzanie
spoinami nigdy nie było tak proste
Edycja, dodawanie i usuwanie spoin
wraz z wykorzystaniem zdefiniowanych
słowników i filtrów zabezpiecza przed
możliwością popełnienia błędu
Filtry pozwalają na wyszukiwanie spoiny
dla dowolnie wskazanych parametrów
Import spoin z pliku w formacie CSV
pozwala na szybkie budowanie
konstrukcji
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Logowanie zdarzeń
•

•

•

•

Aplikacja zawiera dedykowane formularze dla
zdarzeń spawania i inspekcji wraz z
podpowiedziami i walidacją, co znacznie
wpływa na szybkość i poprawność
wprowadzanych informacji
Dzięki możliwości oznaczenia kilku spoin i
dodania zdarzenia, znacznie skraca się
proces logowania dla powtarzających się
elementów
Każdy z logów może posiadać załączniki co
znacznie usprawnia przechowywanie i
gromadzenie niezbędnej dokumentacji
Dodatkowe pola pozwalają na zapisywanie
indywidualnie określonych parametrów, które
później mogą być wykorzystane w raportach
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Podgląd dziennika zdarzeń i weryfikacja
procesu tworzenia dokumentacji
•

•
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Widok podglądu zdarzeń dla każdej
ze spoin pozwala dokonanie
niezbędnych ewentualnych zmian
dla zachowania zgodności zdarzeń
oraz eliminację błędów
Dodatkowo system zawiera
wbudowany algorytm, który
czuwa nad zachowaniem
poprawności przeprowadzenia
całego procesu tworzenia
konstrukcji, tak aby ostateczny
raport był w 100%
satysfakcjonujący dla klienta
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WPS (Welding Procedure
Specification)
•

•

Aplikacja wedinGo zawiera
rozbudowany formularz budowania i
przechowywania instrukcji WPS wraz z
rysunkami. Dzięki czemu, w dalszym
etapie, możliwe jest skorzystanie ze
słownika dostępnych technologii i
przypisanie odpowiedniej do określonej
spoiny.
Przypisanie określonych WPS do spoin
pozwala na weryfikację filtrowanie
dostępnych spawaczy według
posiadanych przez nich uprawnień i ich
ważności, co w rezultacie eliminuje błędy
nie poprawnego przypisania spawacza
do spoiny.
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Ludzie, użytkownicy,
uprawnienia
•

•
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Aplikacja zawiera rozbudowany
system zarządzania
użytkownikami, hasłami i
uprawnieniami.
Dzięki modułowi budowania
odpowiednich uprawnień dla
określonych ról, a następnie
przypisywania ich do wybranych
użytkowników, istnieje możliwość
nadania im odpowiednich
dostępów do wybranych i
niezbędnych w pracy zasobów,
funkcji i widoków.
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Dokumentacja i raportowanie
•

•

•

Aplikacja zawiera możliwość
wyeksportowania końcowej dokumentacji w
formacie CSV w dwóch wariantach.
Dodatkowo istnieje możliwość konfiguracji
kolumn prezentowanych w docelowym pliku
Dzięki raportowi postępu bieżących prac,
możliwy jest nadzór nad prawidłowym i
terminowym wykonywaniem zleconych prac
i dokonywanie ewentualnych korekt w celu
osiągnięcia zamierzonego celu.
Wykorzystanie dostępnego raportu
niezgodności dla projektów może znacznie
poprawić podjęcie odpowiednich decyzji w
celu osiągnięcia jak największej jakości
oferowanych usług.
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Instrukcja obsługi
Oprogramowanie zawiera
bardzo obszerną
dokumentację
funkcjonalną wraz z
obrazami pozwalającą na
proste i szybkie
odnalezienie informacji co?
gdzie? I jak? Zrobić
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Dodatkowo aplikacja
zawiera:
•

•

•

•

•
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API oparte na technologii GraphQL
pozwalające na integrację z innymi systemami
i urządzeniami wspomagającymi proces
spawania
Komunikację klient serwer zabezpieczoną
kluczem SSL, czyli w ten sam sposób jak
komunikacja z bankami
Możliwość instalacji administracji w
dedykowanych przez nas serwerowniach jak i
u klienta
Pełną skalowalność i elastyczność, co
pozwala na spełnienie indywidualnych
wymagań najbardziej wymagających klientów
oraz wiele innych :-)

contact@weldinGo.com

Korzyści wynikające z
wdrożenia weldinGo w firmie:
•

•

•

•

Skrócenie czasu poświęcanego na ręczną obsługę dokumentacji.
Usługa dostępna w chmurze umożliwia proste zarządzanie procesem spawalniczym, kwalifikacjami
personelu i instrukcjami WPS, co pozwala na pracę z dowolnego miejsca na świecie
Oszczędność pieniędzy dzięki tworzeniu i przechowywaniu w jednym miejscu własnych instrukcji
WPS na podstawie prostych formularzy.
Możliwość koordynowania pracy spawaczy i pracowników przeprowadzających badania
nieniszczące itp.

•

Wygodne eksportowanie raportów do innych programów za pomocą plików CSV.

•

Automatyczna walidacja poprawności generowanej dokumentacji.

•

Bieżący widok i nadzór całości wykonywanego zlecenia.
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Bezpieczeństwo Twoich
danych:
•

•

•

•

Aplikacja jest dostępna w formacie klient - serwer
Aplikacja i jej użytkowanie jest w 100% zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą ochrony
danych osobowych GDPR (RODO)
Komunikacja pomiędzy klientem i serwerem jest szyfrowana w taki sam sposób jak robią to np.
banki
Dodatkowo oferujemy naszym klientom skorzystanie z obsługi hostingowej, dzięki której możemy
zaoferować:
•

•

•

•

Skalowalność - w przypadku większych projektów na czas ich trwania możemy w dowolnym
momencie zwiększyć moc obliczeniową naszych serwerów w ciągu paru minut
Bezpieczeństwo połączenia - na prośbę klienta możemy zestawić połączenie tunelowe z
serwerem, tak aby aplikacji była widoczna tylko dla komputerów wewnątrz firmy
Bezpieczeństwo danych - oferujemy przechowywanie danych wraz z wykonywaną bardzo często
archiwizacją
Twoje dane są Twoją własnością - w każdym momencie masz możliwość eksportu wszystkich
danych
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Ile to kosztuje:
Naszym klientom oferujemy dwa rodzaje licencji:
•

•

Pay per user - klient płaci miesięczną stawkę za liczbę
zarejestrowanych użytkowników w aplikacji, dzięki czemu
otrzymuje pełne wsparcie oraz wszelkie usprawnienia
aplikacji, które pojawiają się na bieżąco
Pay once - licencja dedykowana jest dla bardzo dużych
firm. W tym przypadku klient otrzymuje nieograniczoną
liczbę użytkowników oraz roczny upgrade, z możliwością
przedłużenia na kolejny rok
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W celu uzyskania
szczegółów
i dostępu do bezpłatnej
wersji demo
prosimy o kontakt:

weldinGo sp. z o. o.
www.weldinGo.com
contact@weldinGo.com
+48 509 983 834
www.weldinGo.com

contact@weldinGo.com

