Työnohjauksen

Kenttälaajennus

Työt ja raportointi tehokkaasti haltuun
- myös toimiston ulkopuolella puhelimen tai tabletin välityksellä.

Työnohjauksen Kenttälaajennus
HeadPower Työnohjaus ja Kenttälaajennus -kokonaisratkaisu on urakointiyhtiöille
suunnattu tuotekokonaisuus, jolla on mahdollista ottaa haltuun koko toiminnan- ja
työnohjaus aina tilausten ja aliurakoiden hallinnasta työmaaraportointiin, tuntien
kirjaamiseen ja palkanmaksatukseen.

Mobiilikäyttöliittymällä hallinnoidaan kentällä tapahtuva työ
sähköisesti ja reaaliajassa
Työnohjauksen Kenttälaajennus on suunniteltu pääasiassa asentajan työkaluksi työtilauksien toimiston ulkopuoliseen käsittelyyn. Tilaus siirtyy Kenttälaajennukseen
asentajalle automaattisesti, kun asentaja valitaan Työnohjauksessa tilaukselle tekijäksi.
Tilauksella on nähtävissä työn suorituksen kannalta oleelliset tiedot, kuten esimerkiksi
nimi, kuvaus, sijainti, tilaaja, aikataulutiedot, tuotteet, liitteet ja kommentit.
Kenttälaajennuksen avulla asentaja lisää tilaukselle työn edetessä muodostuvaa
olennaista tietoa. Tilaukselle on mahdollista lisätä tilakuittauksia (aloitettu, valmis),
kommentteja, liitteitä (kuvat, videot jne.), digipöytäkirjoja sekä toteutuneita yksiköitä.

Työn Tilaaja

• Työn nimi
• Kuvaus
• Sijainti
• Tilaaja
• Aikataulutiedot
• Tuotteet
• Liitteet
• Kommentit
• Tilakuittaukset (aloitettu, valmis)
• Kommentit
• Liitteet (kuvat, videot jne.)
• Digipöytäkirjat
• Toteutuneet yksiköt
• Tuntikirjaus
• Työmaaraportointi

Työn Tekijä

Palvele paikasta riippumatta
Tilauksen tiedot ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta aina kun päätelaitteella on yhteys verkkoon. Näin tiedot saadaan kirjattua suoraan järjestelmään ja
sitä kautta ne ovat välittömästä käytettävissä toimistolla. Tilaukselle voidaan kirjata
tietojen käsittelyn yhteydessä myös käytetty työaika, mikäli Kentälaajennuksen
Tuntikirjaus-moduuli on käytössä. AVI:n työmaaraportointiaineistot muodostuvat
käytön taustalla puoliautomaattisesti.
Muodostuneita työaikakirjauksia voidaan tarkastella ja raportoida esimerkiksi työnumero-, kustannuspaikka-, hanke- tai henkilötasolla. Lisäksi hyväksyttyjen työaikakirjausten pohjalta voidaan muodostaa valmiit palkanmaksuaineistot.

Sovelluksen hyödyt
Ajan tasalla
Työnjohdolla on reaaliaikainen ja oikea tilannekuva kentällä
tapahtuvan työn edistymisestä. Tiedon avulla pystytään
reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti myös poikkeustilanteissa.
Dokumentit, kuten luovutus- ja pöytäkirjat, valokuvat tai muut
tiedostot, pystytään toimittamaan helposti.

Kaikkien käytettävissä
Tekijät saavat tilaukset liitteineen suoraan kentälle mobiililaitteeseen ilman turhia puhelinsoittoja tai paperisia työmääräyksiä. Kaikki työn tekemiseen liittyvä tieto on aina oikeaa
ja helposti saatavilla.

Täsmällinen tieto
Työn laskuttaja saa konttorilla tiedon tehdystä työstä ja
asiakkaalta laskutettavista tuoteriveistä välittömästi. Suoritteet
saadaan kirjattua välittömästi työmaalta käsin, eikä suoritteita
jää laskuttamatta.

Kenttälaajennuksen toimintoja on tarvittaessa mahdollista laajentaa
Kenttälaajennuksen Tuntikirjaus ja Työmaaraportointi -ominaisuuksilla
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