
מערכת    רזיד.נט חדשהיא  לניהול   מוביילמבוססת    דור 
והמונעת  התחזוקה  את  ה  ,במלונות  השוטפת  מייעלת 

 המשקו  קבלה ה  ,התחזוקהמחלקות  בין    בזמן אמת  התקשורת
רצון    מגבירה את ובכך   מובילה והעובדים  מעורבות ושביעות 

 בעלויות. ובזמן ניכר  לחיסכון

 

 ועוד  הכל מהנייד

מאפשרת   פרוטוקולרי  אח  צעד ה  תחזוקביצוע  המערכת  לפי  ת  חפתי,  צעד 
'ק ליסט, טיפול ומעקב אחרי  לפי צסידור ונקיון החדר , לתחזוקת שברדיווחים 

רזיד.נט   !מהנייד  הכלו  –  דדים משק ואפילו צפייה בסטטיסטיקות ומ  יאותקר
נוטי הגורמים    ןרלסנכודואגת    תזכורותו  פיקציות שולחת  כל  את  ולעדכן 

  בזמן אמת. ,מעורביםה

 SMSבטלפון, מירס, הודעות  לסירוגין  במקום תקשורת מבוזרת העושה שימוש  
 מאפשרהך ערוץ אחד  דרהתקשורת    לבצעט מאפשרת  נרזיד.  –  וואטסאפ"'-ו

ולעקוב   המידע  משימות בצלנהל את  ואחידהאחרי  יעילה  יותר  ולאסוף   ורה 
  וזיהוי מגמות. םלצורך ניתוח ביצועיות קיסטטיסט

הניהולי ק צפייה    המאפשרתטים  ולטבלסקטופ  לדמקבילה  גרסה  יימת  לדרג 
 ת. השבועית והחודשי, קות ברמה היומיתת וסטטיסטיו"חדובסיכומים, נוחה 

 גם בעולם התחזוקה    – 20/80ק חו

אחרים, רבים  בתחומים  חובעגם    כמו  מתקיים  התחזוקה  של   קולם    האצבע 
מונעת  מהזמן  80%להשקיע    השאיפה :  20/80 -ופרו  מתוכננת  ,בתחזוקה 

ה  תחזוק  .כיבוי שריפותיא סוג של הש 'בתחזוקת שברמהזמן  20%-וקטיבית א
ומקיפה, מצמ נכונה  ת ת תחזוקככל שיש פחו  .ת השברצת את תחזוקמונעת 

  . בהוצאות על תיקוניםויש חיסכון  משתפרת  ם  החוויה של האורחיות  איכשבר,  
לתכקבשביל תחזו צריך  מונעת אפקטיבית  מראש,  נן  ה  ולעקוב למדוד  אותה 

 אחריה. 

 עקבמו  דרטיזציה נסטאקסל:  הונות  לייגול הסוף לניירת 

מאפשרת   בהתאם  רזיד.נט  המשתנים  חכמים  תחזוקה  פרוטוקולי  להגדיר 
שבועי,  לדוגמא: ) מחזוריותל, משמרות(וקה לחלבוקר, לילה,  לדוגמא:) לתזמון
מנהל  את    מנחההפרוטוקול  .  פרמטרים דינמיים נוספיםאו לפי    שנתי(  ,חודשי

ין אם היא טיפול  ב  ,שלבי התחזוקהלאורך    ,צעד אחר צעדועובדיו    התחזוקה 



מא:  גף )לדונדרש לאסומה צריך לבצע ואיזה מידע  מפרטת  ,  תי או ביקורתתקופ
 .  בבריכה( pHת, רישום מוני מים, לחץ משאבו

ו ברמת רשת ובכך  טוקולים ברמת מלון בודד אפרו  המערכת מאפשרת הגדרת
 תחזוקה. תהליכי הב תרוחבירטיזציה סטנד מוטמעת

ומקו  ממופות  המלון  מערכות  הטיפוליםכל  והיסטוריית  והדיווחים    טלגות, 
מהירה    נשמרת סבאממהנייד  לשליפה  קוד  צעות  פיזית  המוצמד  ריקת 

 .שונותרכות הלמע

 ה השנתית ברמגם   –  חדריםוביקורת תחזוקת 

  מיזוג   ,םחימואש,  וכיבוי  )גילוי    השוטפתהמבנה  מערכות  לתחזוקת    ףבנוס
וכו'(   תחזואוורור  המערכקה  ישנה  של  החדרים  ות  שנתית  ניקוי  כמו  )ברמת 

מזגנים  ריםלטפי מקלחותשל  ראשי  הריובי  ( ועוד  ,  של  והציוד  קורת  הוט 
ם ולשטחים דה שנתיות לחדריכניות עבוור תגדישרת לה בחדרים. רזיד.נט מאפ

. כמו בתחזוקה  התקדמות העבודה   אחריגרפית  הבצורב מעקוריים ולנהל הציב
  דים לביצוע.של הצעטוקולים גדיר פרוניתן לה ,המונעת

 מהנייד ובמהירות הכל  –  תוותזכור , משימותיםשנתי אישורים 

גם נדרשת  מלון,  בעת על ידי אנשי התחזוקה  המבוצמעבר לתחזוקה הפנימית  
המתבצעת בד"כ ו רגולטוריתת בהמחוית או חצי שנתית  שנתיוביקורת תחזוקה 

.  ועוד(יה  אינטגרצ  ,  לוחות חשמל, משאבותת,  יומעל   כגון: )  ניים"י ספקים חיצוע
  שומרת את האישורים המתקבלים  , מתקרבתכשהתחזוקה  מתזכרת    זיד.נטר

רישום   בההריג  שלומנהלת  והטיפול  מופיעות  השונות  וקות  התחז  ם.'קטים 
  מתאימה. ערכותלטובת תכנון מקדים והי יבלוח שנה מרכז

 דיווחים מהשטח

הו תקלות  על  בתחזוקת  הדיווח  קריטי  ומדויק שהככל  שבר.  א  מפורט  דיווח 
ו עוד לפני  ל ולהעריך את המורכבות שלאת הטיפויותר לתעדף  , כך קל  יותר

התקלה. למקום  פיזית  עובדרזיד.  שמגיעים  לכל  מאפשרת  החל   ,נט 
בשוע  ,ניותמהחדר המשק  התחזוקה  ורייםהציבטחים  בדי  על    ,ועובדי  לדווח 

מהנייד.   ישירות  רזיד  תקלות  כך  ייחוד  פיתחה .נט  לצורך  גרפי  כדי  י  ממשק 
יד.נט ממפה  . רזידידותית למשתמשמהירה וסוף כמה שיותר מידע בצורה  לא

מבנ המלון,  את  והציוהה  המתקנים  ומאפשרתחדרים,  דיווח  לפת  ד  מדויק וח 
 .מותמגי ניתוח סטטיסטי וזיהולצורך 

  



 קשורת התשרשרת  –  גלגולו של דיווח

 ,למנהלת המשק  ית,חדרנה יגיע משירותים  על נזילה בשדיווח  לחכות  במקום  
התחזוקה  למנהל  התחזוקה  גם  )לפעמים    משם  לעובד  ואז  הקבלה(  דרך 
יגיע  ה,  שמתעסק באינסטלציה לא  ו  בזמן אמת.  לגורם המטפל,ישירות  דיווח 

התחזוקה   למנהל  וגם  לקבלה  גם  יגיע  אליו. הדיווח  ביקש    ,למשלאשר,  )רק 
מרגע תחילת הטיפול בתקלה עד לסגירתה,  . (ת מיודע על תקלות מסוג זהלהיו
במקום  מים הרלוונטיים.  מדווח בזמן אמת לגורופץ  וסטטוס מבושינוי  דכון  כל ע

יתן  נבמהלך הטיפול    ף,סת. בנוליתקשורת מקבי  מתקיימת  –  טוריתתקשורת  
צל פנימי  נהל  שלבהק'ט  כדי  האותו    שר  חסר להשליולברר  דיווח  מידע  ם 

 .  לגבי ההתקדמות דכוניםולשלוח ע

סוג   מוגדרת  לכל  הרלמראש  דיווח  לגורמים  תפוצה  ה חוז"ו  וונטייםרשימת 
רים. כל גורם מדווח רואה את תולהדיווחים מגיעים    י.אופציונל  (SLA)  "שירות

. תחזוקת  הטיפול קצביים אליו ויכול להחליט על תיעדוף ועל  ונטדיווחים שרלו
 ריאקטיבית. ופחות רהשבר הופכת להיות מתוכננת יות

 שפה, תרגום לכל דורש  על פעריגישור 

שונותכש שפות  ומבינים  מדברים  השונים  מקשה    ,העובדים  יצירזה    ת על 
ת.  ערביו  ת, רוסיתרית, אנגליעב  תים באותו צוות יש דוברילעי  .קשורת טובהת

של   מרזיהממשק  המשד.נט  של  לשפה  הותאם  את  ומתרגם  ביתמש  ן  מידע 
ומקדם ,  תמונע אי הבנובכך  ו  , לפי בחירתם,חה להםנום לשפה ההמשתמשי

 . ויעילות בעבודהף פעולה שיתו

 תרחיש לדוגמא

עם  צ'ק אין. היא סורקת בכניסה לחדר לפני חדר סדר ולנקות ל חדרנית נכנסת 
המהנ קוד  שלה  את  קמוייד  מזהה  המערכת  לחדר.  בכניסה  נסתרת  בפינה  ם 

  , יצאזה עתה  ורח שתקבל דיווח מהאה לפיה  דרנית הודעה  ה לחהחדר ומיד מציג 
  את הזכוכיות ולשאוב היטב את השטיח. פנות  יש לולכן  כוס בחדר  נשברה  כי  

 כי החדר בטיפול.  , במקביל, מנהלת המשק רואה בזמן אמת בנייד שלה

מב בז החדרנית  החדר,  של  הניקיון  כי  מן  לא  חינה  והאורות  בחדר  חשמל  אין 
ח נשלח  הדיוו  ית חשמל.בעי על  . באמצעות הנייד היא פותחת דיווח  נדלקים
זמנית  וישירות     זוקה למנהל התחו  לקבלה  ,במלוןלאי  חשמתחזוקה  עובד  לבו 

ומהתחזוקה    בדעו  .שלו שקיבל  לנוטיפיקציה  בצ'טגיב  של    כותב  הפנימי 
ת  פחולו יקח ליוכי  בגנרטור בתחזוקה שבועית ל פי טבאמצע כי הוא   המערכת,

בנייד  הוא מאשר    ,השבועית בה הוא עסוק  זוקה חהתביצוע  בזמן  עוד חצי שעה.  
שביצע  הסאת   כשיסיים  .  ומזין את המדדים הרלוונטיים  יעודלצורך תעיפים 



בו  חה  תנפבהיסטוריית התיקונים של החדר ולראות שצפות יוכל ל ,יגיע לחדרו
 שהמזגן בחדר מקצר. תקלה לא מזמן 

א ת  חדרני נבז  ,חרבחדר  לא  כי    ,מבחינה  ,השירותיםקיון  ימן  בניאגרה  המים 
שהיא לא זוכרת שהיה שם    בזכוכית של המקלחוןק  וכי יש סד  מפסיקים לזרום

את   מצלמת  החדרנית  דיווהמקלחון  לפניכן.  מטית  ואוט  המגיע וח  שולחת 
היאחזוקהתהלמחלקת   בנוסף  הנודיושולחת    .  על  לקבלה    ,יאגרהח  המגיע 

באותו  מערכת לפי ההנמצא  ,המתמחה באינסטלציהתחזוקה הלעובד ישירות ו
 .במשמרתזמן 

כבר אות שהיה רהיסטוריית הדיווחים בחדר ול ק אתה כ לבדובלה יוכלו אח"בק
 ח אחר בעבר.אורי שנגרם ע"מוקדם יותר  ךבתארי ן במקלחועל הסדק דיווח 

ומ נוטיפיקציה  מקבל  הדיוהאינסטלטור  סטטוס  את  לשנה  .  "בטיפול"-וח 
דיווח. האינסטלטור מגיע לחדר ומתקן  הקבלה מעודכנת שהעובד קיבלת את ה

  . הקבלה מעודכנת בזמן אמת "טופל"-ומשנה את סטטוס הטיפול ל  את הניאגרה 
 .דרהחאת יכולה לשחרר ו

משך יוכל מנהל התחזוקה לראות שהיו תקלות אינסטלציה דומות בחדרים  בה
 . למציאת פתרוןבחודש האחרון וכנראה שיש צורך לפנות לספק  נוספים

 

ותרצו   קדימה לקחבמידה  צעד  אצלכם  התחזוקה  ניהול  את  את    ת  ולשפר 
המידע   וזרימת  במ  ביןהתקשורת  לעמו,  לוןהמחלקות  לשירותכם  נשמח  ד 

 .שלכםולהתאים את המערכת לצרכים 

 מהנייד.  ט. תחזוקה בקלותרזיד.נ

info@rezid.net 

 

 

mailto:info@rezid.net

