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 של רזיד.נט   בידול ה 

שיתוף הפעולה  שמה לה למטרה לחסוך בעלויות ובזמן, לשפר ולייעל תהליכים ולהגביר את  רזיד.נט  
 אורחי המלון. של    שביעות הרצוןו   עובדי המלון של  

שניתן כיום בשוק ע"י שילוב של כמה  ,(all-in-one) פתרון משולב ומקיף נותנת  רזיד.נט ▪
 לם מבחינת עלות/תועלתת הכי מש במערכת אינטגרטיבית אחת, במחיר שהוא מערכות שונות, 

(cost effective)  
ומאפשרת  )חדרניות, משק, תחזוקה וקבלה( ח למשתמשים בשט מיועדת למובייל  רזיד.נט ▪

ועד הפקת    דיווח על תקלותו   תנע המו   החל מניהול התחזוקה   – ל  י ל דרך המובי ו לעשות הכ 
 .ברזיד.נט כל מה שניתן לעשות בדסק טופ ניתן לעשות גם במובייל ולהיפך .ת חו " דו 

( חדשנית ואינטואיטיבית. המערכת מודולרית ומותאמת לכל סוג  UXמספקת חווית משתמש ) רזיד.נט 
 הרשאות מאפיינים ו , מותאמת לפרופילים ולצרכים של המשתמשים השונים לפי  מלון של  ומבנה 

השוטפת והמונעת  לניהול התחזוקה   מוביילהיא מערכת חדשנית מבוססת רזיד.נט 
להגברת  ובכך מובילה  המשק, התחזוקה והקבלה בין   בזמן אמת  ומייעלת את התקשורת 
 בעלויות.  ולחיסכון העובדים מעורבות ושביעות רצון  

שלוקח מרגע הדיווח על תקלה עד לטיפול ועדכון כל הגורמים   מקצרת את הזמן  רזיד.נט
לעובדי התחזוקה במקום לעבור דרך לדווח מיידית וישירות המעורבים. עובדי המשק יכולים 

השרשרת הרגילה של מתאמי המשק, הקבלה והתחזוקה. כל גורם עם הרשאות מתאימות יכול 
לנייד. רזיד.נט  בנוטיפיקציות עדכונים שוטפיםעל מהלך הטיפול ולקבל  לעקוב בכל רגע נתון

והתפלגות של , זמני תגובה SLAשל ביצועים לפי  סטטיסטיקותאת הפעולות ומציגה  מתעדת
 סוגי תקלות. 

לנייד. לכל  התראות ותזכורותושולחת  ומשימות מחזוריות תחזוקותמאפשרת להגדיר  רזיד.נט
  סטנדרטיזציה, תיעודהמאפשר ליצור   משימות לביצוע  שלפרוטוקול תחזוקה ניתן להגדיר 

ע את בכל רג לשלוף המוצמד למערכות ולחדרים ניתן  QRקוד  של טיפולים. באמצעות  ומעקב
 והתקלות בכל מערכת, חדר ושירות. היסטוריית הטיפולים

המונע  בנייד  צ'ט פנימי ונוטיפיקצותהמבוסס על ערוץ תקשורת אחיד ומתועד  מספקת   רזיד.נט
מעקב,  בין ערוצי תקשורת שונים כמו מייל, טלפון, ווצאפ, מירס המקשים על  את ההתפזרות
 בזמן אמת הודעות. מתרגמתשונות והיא  בשפותלמערכת ממשק  .תיעוד ותיעדוף 

והמשתלב ומשלים את  ופשוט להטמעה  cost effective  פתרון שהואמציעה  רזיד.נט
 .המערכות לניהול הזמנות ושירות הלקוחות הקיימות במלון

 

 מאפיינים: 

דיווח  דיווח תקלות 
ומעקב אחרי תקלות 

; קבלת SLAעם 
עידכונים שוטפים; 

 דו"חות וסטטיסטיקות
  תחזוקת מערכות 

תחזוקת מנע ושבר; 
פרוטוקול טיפולים; 
תזמונים מחזוריים 

ותזכורות; היסטוריית 
 טיפולים ומסמכים

ניהול   ניהול משימות 
ת, ומשימות יומי

שבועיות וחודשיות; 
שיתוף ומעקב אחר 

 משימות
ניהול   ניהול תהליכים 

תהליכים לפי זמנים 
ונקודות ציון; מעקב 

אחרי סטטוס משימות 
ושלבים; נוטיפקציות 

 על התקדמות ועדכונים
שליחת הודעות  הודעות 

לפי חיתוכים וקבוצות 
תפוצה; סקרים 

וסטטיסטיקה; התראות 
 חירום

  פורומים ייעודיים 
פורומים לדיון 

והתייעצות לפי קבוצות  
 ונושאים

ריכוז   ל מסמכיםניהו 
מסמכים לפי קטגוריות 

ונושאים; היסטוריית 
עדכונים; ניהול גישה 

 והרשאות
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