
 

 

 

 

 מהחומר לענן

 ?לשליטה ובקרה ממוחשביםכיצד התגלגל מפעל מתכת מייצור ריהוט רחוב 

 ריהוט רחוב ופרויקטים מגוונים מאלמנטים מתכתיים שונים.  שגב .אם .אישנים מייצרת חברת  40

 כאוס ים, שיפוצן ותחזוקתם נוצרעולם התחבורה לתחנות אוטובוסבבעקבות דרישה עולה וגוברת 

העלמות מלאה של תחנות מסוימות, גדול באיתור התחנות והפתעה גדולה ממצב התחזוקה עד 

ממוספר בעיר. כך  שאינוהנכס היחיד  אינוהנחנו שזה  ,מיפויבתיעוד ו שיש צורך ,הבנוכתוצאה מכך 

 .מלאה על הנעשה ברחובות העירהמחשבה לבנות תוכנה שתתן את התמונה הנולדה 

העיר עמוסה ב"נכסים/פריטים" שזקוקים לתחזוקה שוטפת, הרשויות מתקשות לעקוב אחר כל 

לנו  לאפונים החכמים היוחשוב והפבפרט בערים הגדולות, כך שעולם המרועים ושינויים, יהתקלות, א

 .וחכמות לקידום ערים ירוקותלעזר רב, 

מערכת חכמה וידידותית בה יוכל כל מנהל אגף או  בנתהחברת הבת של אי.אם.שגב,   אורבן דיגיטל

רשויות וקבלנים החלו לעבוד עם , מכך תוצאהכת אנשי השטח. קבלן תחזוקה לעקוב ולנהל א

 .תוכנהה

לוט, תאורת התוכנה תומכת בבקרה של תחזוקת גני משחקים ,פארקים, ריהוט לתחבורה ציבורים, שי

 רחוב וריהוט רחוב.

, כולל נכסכל  תיעודבדפי האפליקציה, למתחזק סימון תשובות  ,צילום הנכסתהליך העבודה מלווה ב

או החלפת חלקים. ניתן גם להרחיב את התוכנה לפי בקשת המזמין לחישוב עלויות ציון של תקלה 

  לקבלן. חשבוןוהגשת 

 פיון אישי לפי צרכי הלקוח.חשוב ניתנות לאות ומגוונות והכי יכולות המערכת רב

מראה על  כמו כן האפליקציה ,למערכת יש אפליקציה לתכנון מסלול בדרך הקצרה / מהירה ביותר

מפה בזמן אמת את מיקום ושעת הדיווח, מכניסה התראות נבחרות ומשקפת למנהל במשרד את 

 הספקי התחזוקה שנעשו באחוזים חודשיים.

שביעות רצון התושבים איכות המתקנים בעיר עולה,  ובה בעתהשקיפות מעלה את רמת התחזוקה 

 ף הוא הקלות בשליפת המידע במקרה של תביעות. . יתרון בולט נוסעולה וכמות התלונות יורדת

ההיסטוריה הרבה נשמרת בענן במקום  ית התחזוקה של הנכסים תהיה מתועדת,היסטוריחשוב ש

 מספר שנים אם תושב תבע את הרשות.קלסרים, שקשה לשלוף אחרי בערמות דפים ו

לסיכום, העתיד הטכנולוגי כבר פה, יש כאלה שכבר מוכנים לו ואחרים יפגשו בו מאוחר יותר.    

בתקווה למצות את כוח המחשוב, להפיק דוחות ומסקנות שיקדמו את איכות התחזוקה ויחסכו 

 ם ברחובותינו.ניירת, זמן וכסף, שיושקע בתרבות ועצי

ות/ מועצה/עירייה חברות תחזוקה כל רש מזמינה, אי אם שגבשל חברת הבת  אורבן דיגיטל

  . להתנסות במערכת קבלניםו
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