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Kas ir uzņēmuma
aktīvu pārvaldības
risinājums (EAM)?
Uzņēmumu aktīvu pārvaldība (EAM)
ir fizisko aktīvu un iekārtu dzīves cikla risinājums, 
ar mērķi maksimāli palielināt tā kalpošanas 
laiku, samazinātu izmaksas, uzlabotu kvalitāti 
un efektivitāti, aktīvu veselību un vides drošību. 
Uzņēmumu aktīvu pārvaldība (EAM) bieži tiek 
jaukta ar CMMS (datorizēta apkopes vadības 
sistēma), kas ir tikai viena no EAM funkcijām. 
EAM risinājums tiek ieviests ar mērķi, labāk 
plānot, optimizēt, izpildīt un izsekot apkopes 
darba uzdevumus un ar tiem saistīto 
darbaspēku, inventāru, darbinieku prasmes, 
materiālus, rezerves daļas un izmantotos rīkus.

Sagaidāmais rezultāts
un klienta ieguvumi

ACTO ERP EAM risinājums var apvienot 
sadrumstalotu aktīvu, komplektējošo daļu, 
materiālu, darba stundu un inventāra 
uzskaiti vienotā sistēmā, tādējādi novēršot 
iespējamās kļūdas materiālu norakstīšanas 
vai aktīva komplektējošo daļu nomaiņas 
procesā. Tāpat tiks uzlabota informācijas 
aprite, novēršot kļūdainas informācijas 
risku, kas varētu rasties vairākkārt ievadot 
informāciju dažādos informācijas 
sistēmum risinājumos.

ACTO ERP EAM risinājums nodrošina 
objekta uzskaiti, norādot pamatlīdzekli 
vai inventāru, kurš ietilpst objekta 
sastāvā.

ACTO ERP EAM var nodrošināt aktuālas 
informācijas pieejamību visiem procesā 
iesaistītajiem darbiniekiem, lietojot mobilās 
aplikācijas iespējas darba pieprasījumu un 
uzdevumu izpildē, kas samazinās laika 
patēriņu darba uzdevumu identificēšanā 
un vienkāršos darba deleģēšanas procesu. 

ACTO ERP EAM
standarta
funkcionalitāte
Aktīvu pārvaldības risinājums ir darbību 
kopums efektīvai un kvalitatīvai uzņē-
muma fizisko aktīvu un iekārtu uzskaitei 
un uzturēšanai no ieviešanas brīža līdz 
pat lietošanas beigām. 

EAM risinājums
organizācijām ļauj:  

Optimizēt uzņēmuma pieeju aktīvu 
un iekārtu uzturēšanā, pamatojoties 
uz sistēmā apkopotajiem datiem par 
iekārtu defektiem un traucējumiem 
to darbībā.

Veikt informācijas sistemātisku 
uzkrāšanu par darbiem un to 
veikšanā iesaistīto personālu un 
izmantotajiem resursiem vienotā 
sistēmā.

Paildzināt fizisko aktīvu un 
iekārtu kalpošanas laiku.

Efektīvi un ekonomiski 
rīkoties ar finanšu resursiem.

Plānot un uzraudzīt 
apkopes darbu izpildi. 

ACTO ERP EAM risinājums
nodrošina ar objektu saistītās 
vēsturiskās informācijas sagla-
bāšanu par veiktajām aktivitātēm 
visā ekspluatācijas laikā. 

Tiks samazināts papīra 
dokumentu apjoms.

ACTO ERP EAM risinājums 
nodrošina materiālu un darba 
stundu attiecināšanu katram 
aktīvam.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par risinājumu 
un iepazīties ar plašāku funkcionalitātes 
aprakstu, rakstiet info@dots365.lv un mēs 
nosūtīsim Jums detalizētu risinājuma 
aprakstu (Whitepaper).
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