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МИ ВПРОВАДЖУЄМО СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ, ЩО
ДОЗВОЛЯЮТЬ РЕАЛІЗУВАТИ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЮ ШЛЯХОМ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА СИНЕРГІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Luceos Intelligence створює рішення на основі мобільних технологій та цифрової хмари.

Впроваджені рішення базуються на розумінні потреб клієнта, пошуку можливостей
для оптимізації бізнес-процесів та підвищення ефективності та результативності.

Наша пропозиція включає готові рішення наших партнерів, а також набір продуктів та
послуг із сімейства Luceos Smart.

Luceos Intelligence інтегрує системи та процеси з метою підвищення ефективності,
зменшення витрат та автоматизації.

Сучасні рішення у Bашій компанії.
Компанія Luceos Intelligence Sp. z o.o. створює та
інтегрує програмні рішення. Технології та платформи, на
яких ми працюємо, це: Java, Azure, Android, iOS, IoT, C #,
JS, PHP, SQL, FSM, Analytics. Досвід, отриманий під час
реалізації проектів у багатьох галузях, дозволяє нам
відповідати потребам найвимогливіших клієнтів на
міжнародних ринках.

Що Ми можемо Вам запропонувати: Галузі, в яких ми працюємо:

ДОДАТКИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РІШЕННЯ

Мобільні 
додатки IoT Веб-додатки Бази даних

Field Service
Management

Аналітика і 
звітність

CRM Інтеграція

Телекомунікації Промислова 
автоматизація

Будівельна 
техніка

Фінанси Інфраструктура Управління
проєктами

https://app2.luceossmart.com/RegisterPage.aspx


Luceos Smart - це система управління послугами підприємства та робочою силою,
запропонована в моделі SaaS.

Luceos Smart складається з декількох десятків функціональних модулів, призначених для
підтримки різних сфер роботи персоналу та управління технічною інфраструктурою.

Luceos Smart інтегрує процеси та дані незалежно від джерела та місця, дозволяючи
швидше приймати кращі рішення та ефективніше працювати.

Система Luceos Smart може працювати як самостійне рішення з функціями ERP та CRM-
систем, або ж повністю інтегруватися з існуючою ІТ-інфраструктурою вашої компанії.

Сучасне управління 
виїздним обслуговуванням

Веб-портал та мобільний додаток
на базі Android, доступні у Хмарі,
за моделлю SaaS, а також на
сервері клієнта.

Функції Luceos Smart
Набір функції, спроектований для вашого бізнесу, 
що дозволяє оптимізувати планування і 
виконання замовлень, а також спрощує 
управління витратами.

Планування завдань в сучасному, 
об'єднаному з картами календарі drag & drop

Безпека і конфіденційність

Доступ до різних баз даних: документи, 
фотографії, коментарі, історія

Управління замовленнями і пропозиціями з 
урахуванням індивідуальних довідників даних 

а також з індивідуальними прайс-листами

Управління даними: контактні дані, сервісні 
угоди, обладнання, локації

Електронний протокол виконання 
замовлення - з підписом замовника і фото-
документацією

Вимірювання часу виконання замовлення

Доступ до всіх автономним функцій

Синхронізація даних в режимі 
реального часу

Автоматичне управління процесами 
продажу, виконання та оплати замовлень



УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ
Luceos Smart Service Management

Управління Технічним 
Обслуговуванням
• Веб-портал
• Сервісні замовлення
• База даних пристроїв та їх локацій
• Календар заявок та замовлень
• Повторні і циклічні замовлення
• Поділ на команди та бригади
• Прокат обладнання
• Мобільні склади
• Планування замовлень на карті
• Статуси замовлення, етапи їх реалізації
• Нагадування та сповіщення
• Звіти
• Контроль прав доступу користувачів

Реєстрація інцидентів
• Кілька каналів для звітності:

• Мобільний додаток для оператора 
пристрою

• Зголошення по e-mail
• Сервісний портал

• Інтернет-доступ до бази даних пристрою
• Реєстрація місця події
• Додавання фотографій та документів

Реалізація замовлень
• Виділений мобільний додаток для 

працівників технічного обслуговування
• Робота в додатку в автономному режимі
• Графік робіт
• Категорії замовлення та пріоритети
• Запис часу реакції
• Реєстрація робочого часу
• Використовувані деталі та матеріали
• Фотодокументація
• Протоколи та контрольні списки в 

електронній версії
• Реєстрація позицій та маршрутів технічних 

працівників

Заявки по
e-mail

Інтернет 
портал

Мобільні 
додатки

Телефонні 
заявки

• Оцифровка всіх елементів процесу
• Інтегроване середовище та одна база даних
• Історія діяльності та параметри інфраструктури
• Можливість інтеграції з інфраструктурою та пристроями: телеметрія, Інтернет речей
• Екосистема додатків, розроблена для різних користувачів та потреб
• Багатомовність
• Можливість інтеграції з іншими системами
• Найвищий рівень безпеки завдяки використанню Microsoft Azure

ІоТ



• Замовлення
• Дані клієнта
• База обладнання та розташування
• Календарі
• Мобільні додатки
• Електронні протоколи обслуговування
• Персоналізовані панелі керування

• Планування замовлень на карті
• Оптимізація маршрутів співробітників та команд
• Статус замовлення, етапи його реалізації
• Аварійне обслуговування, масове обслуговування
• Нагадування та сповіщення
• Звіти
• Контроль та розмежування прав доступу користувача

Сервісна документація
• Обробка документації зв'язаної 

з пристроями, клієнтами, 
замовленнями з порталу та 
мобільного додатка

• Коментарі та попередження
• Договори про надання сервісних 

та інших послуг
• Штрих-коди та QR-коди

LUCEOS SMART SERVICE MANAGEMENT
Виберіть функції, які відповідають вашим вимогам
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Мобільний працівник, сервісний працівник

Комунікація з командою
• Мобільний додаток
• Сповіщення електронною поштою 

та SMS
• Реєстрація в режимі реального 

часу: робочий час, 
місцезнаходження, статуси 
замовлень

Комунікація з клієнтом
• База даних компаній та контактів
• Портал Клієнта
• Мобільний додаток для клієнта
• Електронні протоколи
• Сповіщення електронною 

поштою та SMS
• Електронні опитування

Робочий час та відсутностi 
• Автоматична реєстрація робочого 

часу в мобільному додатку
• Управління відпустками та іншими 

типами відсутності на роботі
• Моніторинг понаднормового 

робочого часу та контроль над 
графіком відпусток

• Мобільний додаток з режимом роботи 
офлайн

• Графік замовлень зі статусом їх виконання
• Місцезнаходження
• Реєстрація робочого часу
• Карти Google і навігація
• Деталі, матеріали та послуги
• Фотографії та файли

• Доступ до центральної бази знань
• Мобільний склад, пропозиції та 

замовлення
• Електронні протоколи обслуговування 

та контрольні списки
• Подробиці та історія діяльності
• Розрахунок відрядженнь
• Заяви та графік відпусток

Управління продуктивністю

Заявки на сервісні послугиГнучке планування
• Карти місцезнаходження, а 

також маршрути та поточні 
позиції технічних працівників

• Групові замовлення
• Поділ на команди та відділи
• Планування робочих змін

Швидкий облік діяльності
• Дані про робочий час, маршрути, 

використовувані матеріали та 
деталі

• Розрахунок витрат згідно 
з прейскурантами та динамічними 
ставками

• Формування складських 
документів та рахунків

Каталоги запчастин та послуг
• Каталоги з прайс-листами
• Доступ з мобільного додатка
• Реєстрація деталей та послуг
• Реєстрація деталей поза 

каталогом
• Замовлення та управління 

ресурсами
• Онлайн оферти

Мобільний працівник
• Заяви на відпустку
• Відрядження
• Облік робочого часу
• Відстеження маршрутів і 

позицій
• Швидка реєстрація 

заявок
• Документація

Сервісний працівник

• Автоматичний аналіз та 
презентація KPI

• Персоналізовані панелі керування
• Автоматичний розрахунок 

коштів для клієнтів, локацій та 
обладнання

• Автоматичне виявлення аномалій і 
збоїв

• Реєстрація заявок на веб-порталі та 
мобільному додатку

• Статуси заявки та етапи її реалізації
• Сповіщення по e-mail та SMS
• Реєстрація заявок замовником: 

електронною поштою, через Портал 
Клієнта або мобільний додаток



• Замовлення
• Дані клієнта
• База обладнання та розташування
• Календарі
• Мобільні додатки
• Електронні протоколи обслуговування
• Персоналізовані панелі керування

• Планування замовлень на карті
• Оптимізація маршрутів співробітників 

та команд
• Статус замовлення, етапи його 

реалізації
• Аварійне обслуговування, масове 

обслуговування

• Нагадування та сповіщення
• Звіти
• Контроль та розмежування прав 

доступу користувача

СКЛАДИ ЗАПЧАСТИН

LUCEOS SMART SERVICE MANAGEMENT
Виберіть модулі, які відповідають вашим вимогам
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ПОЗИЦІЇ І МАРШРУТИ 
ПРАЦІВНИКІВ

ДОКУМЕНТАЦІЯ І ФОТО

СПОВІЩЕННЯ SMS

ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ

ВІДРЯДЖЕННЯКОМАНДИ ТА РЕГІОНИ

КАТАЛОГИ ДЕТАЛЕЙ, 
МАТЕРІАЛІВ І ПОСЛУГ

ВІДСУТНОСТІ

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ

ЗАЯВКИ НА СЕРВІСНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

КОНТРОЛЬНІ СПИСКИ

ІНТЕГРАЦІЯ З GOOGLE 
DRIVE

ЗАВДАННЯ ТА РОБОЧІ 
ПОТОКИ

ЗАЯВКИ І ЗАМОВЛЕННЯ В 
МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ

ПОРТАЛ КЛІЄНТА УПРАВЛІННЯ 
КОМПЕТЕНЦІЯМИ

ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ, 
ОФЕРТИ

УГОДИ НА СЕРВІСНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ГРУПОВІ ЗАМОВЛЕННЯ

від 1000
PLN від 1500

PLN

від 15000
PLN від 2500

PLN від 1000
PLN

від 1500
PLN від 1500

PLN від 1000
PLN

від 1500
PLN від 1500

PLN від 1000
PLN

від 1500
PLN від 1500

PLN від 1500
PLN

від 1500
PLN від 2500

PLN від 2500
PLN

від 1000
PLN від 1000

PLN від 2500
PLN

LUCEOS SMART TICKETS

ЗАПИТАТИ

від 2500
PLN*

ЗНИЖКА НА ЦІНУ МОДУЛІВ І КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ

Вартість кожного модуля 
зменшується із 
збільшенням їх кількості.

Заощаджуйте до

31%
Вартість зменшується 
із збільшенням 
кількості користувачів.

Заощаджуйте до

35%



СТАРТОВИЙ ПАКЕТ
• Замовлення
• Дані клієнта
• База обладнання та розташування
• Календарі
• Мобільні додатки
• Електронні протоколи обслуговування
• Персоналізовані панелі керування
• Планування замовлень на карті
• Оптимізація маршрутів співробітників та 

команд
• Статус замовлення, етапи його реалізації
• Аварійне обслуговування, масове 

обслуговування
• Нагадування та сповіщення
• Звіти
• Контроль та розмежування прав доступу 

користувачів

ЩОМІСЯЧНІ ОПЛАТИ
Виберіть пакет, який відповідає Вашим вимогам. Склад пакету може бути адаптований до Ваших потреб.

Документація і фото
• Підтримка документації пристроїв, 

клієнтів, замовлень з веб-порталу 
та мобільного додатку

• Фотографії та вкладення
• Коментарі та попередження

* Ціна + ПДВ, за користувача / місяць (ціна для 
команди з 10 ос.)

3500
PLN*

ПАКЕТ «ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ»
• Замовлення
• Дані клієнта
• База обладнання та розташування
• Календарі
• Мобільні додатки
• Електронні протоколи обслуговування
• Персоналізовані панелі керування
• Планування замовлень на карті
• Оптимізація маршрутів співробітників та команд
• Статус замовлення, етапи його реалізації
• Аварійне обслуговування, масове обслуговування
• Нагадування та сповіщення
• Звіти
• Контроль та розмежування прав доступу користувачів

Документація і фото
• Підтримка документації 

пристроїв, клієнтів, замовлень з 
веб-порталу та мобільного 
додатку

• Фотографії та вкладення
• Коментарі та попередження

* Ціна + ПДВ, за користувача / місяць (ціна для команди з 10 ос.)

6000
PLN*

Робочий час та відсутностi 
• Автоматична реєстрація робочого 

часу в мобільному додатку
• Управління відпустками та іншими 

типами відсутності на роботі
• Моніторинг понаднормового 

робочого часу та контроль над 
графіком відпусток

ПАКЕТ «ВЕЛИКА КОМАНДА»
• Замовлення
• Дані клієнта
• База обладнання та розташування
• Календарі
• Мобільні додатки
• Електронні протоколи обслуговування
• Персоналізовані панелі керування
• Планування замовлень на карті
• Оптимізація маршрутів співробітників та 

команд
• Статус замовлення, етапи його реалізації
• Аварійне обслуговування, масове 

обслуговування
• Нагадування та сповіщення
• Звіти
• Контроль та розмежування прав доступу 

користувача

Документація і фото
• Підтримка документації пристроїв, 

клієнтів, замовлень з веб-порталу та 
мобільного додатку

• Фотографії та вкладення
• Коментарі та попередження

* Ціна + ПДВ, за користувача / місяць (ціна для команди з 10 ос.)

11250
PLN**

Робочий час та відсутностi 
• Автоматична реєстрація робочого 

часу в мобільному додатку
• Управління відпустками та іншими 

типами відсутності на роботі
• Моніторинг понаднормового 

робочого часу та контроль над 
графіком відпусток

Управління продуктивністю 
• Автоматичний аналіз та 

презентація KPI
• Персоналізовані панелі керування
• Автоматичний розрахунок 

коштів для клієнтів, локацій та 
обладнання

• Автоматичне виявлення аномалій і 
збоїв

Гнучке планування
• Карти локацій, а також маршрути та 

поточні позиції технічних працівників
• Групові замовлення
• Поділ на команди та відділи
• Планування робочих змін

Комунікація з командою 
• Сповіщення електронною поштою та 

SMS
• Реєстрація в режимі реального часу: 

робочий час, місцезнаходження, 
статуси замовлень

Мобільний працівник

Мобільний працівник

Мобільний працівник
• Мобільний додаток з автономним режимом 

роботи
• Обмін даними в режимі реального часу
• Графік замовлень з відображенням статусу
• Локації
• Карти Google і навігація
• Доступ до центральної бази знань
• Подробиці та історія діяльності
• Інші функції, активні з відповідним модулем

Мобільний працівник

Угоди на сервісне 
обслуговування
• База даних сервісних угод
• Умови угоди: комерційна, надання 

послуг та інші
• Призначення пристроїв за контрактами
• Угоди з клієнтами, субпідрядниками та 

партнерами



ЩОМІСЯЧНІ ОПЛАТИ
Виберіть пакет, який відповідає Вашим вимогам. Склад пакету може бути адаптований до Ваших потреб..

ПАКЕТ «ЗАЯВКИ І ЗАМОВЛЕННЯ НА СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ»

* Ціна + ПДВ, за користувача / місяць (ціна для команди з 10 ос.)

10000
PLN*

ПАКЕТ «ЦІЛКОВИТИЙ РОЗРАХУНОК»

* Ціна + ПДВ, за користувача / місяць 
(ціна для команди з 10 ос.)13755

PLN*

Каталоги запчастин та послуг
• Каталоги з прайс-листами
• Доступ з мобільного додатка
• Реєстрація деталей та послуг
• Реєстрація деталей поза каталогом

Мобільний працівник

Заявки на сервісні послуги
• Реєстрація заявок на веб-порталі та 

мобільному додатку
• Статуси заявки та етапи її реалізації
• Сповіщення по e-mail та SMS
• Реєстрація заявок замовником: 

електронною поштою, через 
Портал Клієнта або мобільний 
додаток

Мобільний працівник

Портал Клієнта
• Веб-портал для клієнтів
• Реєстрація та моніторинг заявок
• Доступ до бази даних пристроїв та 

їх документації
• Доступ до документації 

замовлення: вкладення, фотографії, 
протоколи обслуговування

Документація і фото
• Підтримка документації пристроїв, 

клієнтів, замовлень з веб-порталу та 
мобільного додатку

• Фотографії та вкладення
• Коментарі та попередження

Робочий час та 
відсутностi 
• Автоматична реєстрація 

робочого часу в мобільному 
додатку

• Управління відпустками та 
іншими типами відсутності на 
роботі

• Моніторинг понаднормового 
робочого часу та контроль над 
графіком відпусток

Управління продуктивністю 
• Автоматичний аналіз та презентація KPI
• Персоналізовані панелі керування
• Автоматичний розрахунок коштів для клієнтів, 

локацій та обладнання
• Автоматичне виявлення аномалій і збоїв

Гнучке планування
• Карти локацій, а також маршрути та 

поточні позиції технічних працівників
• Планування робочих змін

Комунікація з командою 
• Мобільний додаток
• Сповіщення електронною поштою та SMS
• Реєстрація в режимі реального часу: робочий час, 

місцезнаходження, статуси замовлень

Комунікація з командою
• Сповіщення електронною поштою та SMS
• Реєстрація в режимі реального часу: 

робочий час, місцезнаходження, статуси 
замовлень

Управління продуктивністю
• Автоматичний аналіз та презентація KPI
• Персоналізовані панелі керування
• Автоматичний розрахунок коштів для 

клієнтів, локацій та обладнання
• Автоматичне виявлення аномалій і збоїв

Документація і фото
• Підтримка документації пристроїв, 

клієнтів, замовлень з веб-порталу та 
мобільного додатку

• Фотографії та вкладення
• Коментарі та попередження

• Замовлення
• Дані клієнта
• База обладнання та розташування
• Календарі
• Мобільні додатки
• Електронні протоколи обслуговування
• Персоналізовані панелі керування
• Планування замовлень на карті
• Оптимізація маршрутів співробітників та команд
• Статус замовлення, етапи його реалізації
• Аварійне обслуговування, масове обслуговування
• Нагадування та сповіщення
• Звіти
• Контроль та розмежування прав доступу 

користувачів

Угоди на сервісне 
обслуговування
• База даних сервісних угод
• Умови угоди: комерційна, 

надання послуг та інші
• Призначення пристроїв за 

контрактами
• Угоди з клієнтами, 

субпідрядниками та 
партнерами

• Замовлення
• Дані клієнта
• База обладнання та розташування
• Календарі
• Мобільні додатки
• Електронні протоколи 

обслуговування
• Персоналізовані панелі керування
• Планування замовлень на карті
• Оптимізація маршрутів співробітників 

та команд
• Статус замовлення, етапи його 

реалізації
• Аварійне обслуговування, масове 

обслуговування
• Нагадування та сповіщення
• Звіти
• Контроль та розмежування прав 

доступу користувачів



СЕМІНАРИ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ LUCEOS SMART

Вартість реалізації і впровадження
Додаткові витрати можуть бути пов’язані з наданням додаткових послуг

БІЗНЕС СЕМІНАРИ
• Зустріч в офісі клієнта
• Визначення потреб та процесів
• Підготовка документації щодо 

впровадження рішень
• Робота з запущеною системою

від 1 400 PLN

УСІ НИЖЧЕ ПРЕДСТАВЛЕНІ ПОСЛУГИ - ДОДАТКОВІ 

ЗМІНА КОНФІГУРАЦІЇ
• Адаптація конфігурації системи до 

вимог замовника
• Впровадження та тестування нової 

конфігурації
• Налаштування сервісного 

протоколу та додавання 
контрольних списків

• Налаштування шаблонів 
електронної пошти та SMS

від 400 PLN

ІМПОРТ ДАНИХ
• Завантаження бази даних клієнтів, 

обладнання, локацій та іншого з 
документів клієнта

• Підтримка різних джерел даних: 
Excel, CSV, XML, баз даних

• Інтеграція із зовнішніми 
системами вимагає технічного 
аналізу

від 500 PLN

* Дана вартість є орієнтовною і не включає в себе ПДВ

ТРЕНІНГ МІНІ
• Навчання на місці або дистанційно
• Кількість учасників: 1 людина
• Тривалість: 3 години
• Доступ до додаткових навчальних 

матеріалів

від 800 PLN

СЕМІНАР ДЛЯ 
КОМАНДИ
• Навчання в офісі клієнта
• Модулі: сервісний працівник, 

координатор, адміністратор
• Кількість учасників: до 15 осіб
• Тривалість: 1-2 дні (залежно від 

кількості модулів)
• Доступ до додаткових навчальних 

матеріалів

від 2 200 PLN

СЕМІНАР ДЛЯ ТРЕНЕРА
• Навчання в офісі клієнта
• Підготовка матеріалів, 

адаптованих до впровадження і 
обслуговування клієнтів

• Кількість учасників: до 3 осіб
• Тривалість: 1-2 дні (залежно від 

кількості модулів)
• Доступ до додаткових навчальних 

матеріалів

від 3 000 PLN

ПІДГОТОВКА АКАУНТІВ
• Конфігурація облікових записів 

користувачів

від 100 PLN/10шт

СЕРВЕР КЛІЄНТА
• Встановлення Luceos Smart на 

сервери клієнта
• Технічна інфраструктура замовника 

повинна відповідати вимогам

ЗАПИТАТИ

ІНТЕГРАЦІЯ
• Інтеграція з ERP, CRM, системами 

управління автопарком ,тощо
• Потрібен бізнес-семінар та 

технічний аналіз

ЗАПИТАТИ



https://youtu.be/Egylgu6SHXY
https://youtu.be/ngvmQlLyw_U
https://youtu.be/ngvmQlLyw_U
https://youtu.be/Egylgu6SHXY


LUCEOS SMART CLOUD
Обирайте найкращу для Вас модель послуги

Хмара Luceos Smart
• Без попередніх витрат
• Гнучка абонентська плата в залежності від кількості користувачів і активних функцій
• Технічна підтримка та доступ до останніх версій
• Різноманітні рівні підтримки з урахуванням потреб клієнтів
• Доступність послуг: більше ніж 99,95%

Luceos Smart на сервері клієнта
• Одноразова вартість  впровадження та ліцензії
• Технічна підтримка в якості додаткової опції
• Безлімітна за часом ліцензія
• Повний контроль клієнта над середовищем програми

ЕКОНОМІЯ

ЕФЕКТИВНІСТЬ

МОБІЛЬНІСТЬ

ДОСТОВІРНІСТЬ

БЕЗ ПОПЕРЕДНІХ ОПЛАТ

ШИРОКИЙ ВИБІР ФУНКЦІЙ

ПРОСТЕ І ШВИДКЕ ВПРОВАДЖЕННЯ

ЩОМІСЯЧНА ОПЛАТА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КІЛЬКОСТІ КОРИСТУВАЧІВ І 
ФУНКЦІЙ

30%

20%

14%

МЕНШІ КООРДИНАЦІЙНІ КОШТИ*

ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ ЗАМОВЛЕНЬ*

БІЛЬШИЙ ПРИБУТОК*

* дані на основі впровадження системи Luceos Smart одним із замовників у галузі автоматизації дверей.



УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛІННЯ ОБЛАДНАННЯМ

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ІНФРАСТРУКТУРОЮ
• БАЗА ДАНИХ ПРИЛАДІВ І МАШИН
• ДОКУМЕНТАЦІЯ
• ІСТОРІЯ
• СПІЛКУВАННЯ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
• КОНТРОЛЬ
• ЗЧИТУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ ПАРАМЕТРІВ



ПЛАНУВАННЯ ТА НАГЛЯД
• ПЛАНУВАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАМОВЛЕНЬ
• СПІЛКУВАННЯ З КЛІЄНТАМИ ТА СУБПІДРЯДНИКАМИ
• КЕРУВАННЯ КОМАНДОЮ
• ДОКУМЕНТАЦІЯ
• МОНІТОРИНГ ХОДУ РОБОТИ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
• ІСТОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
• СТАТИСТИКА, KPI ТА ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ
• СПОВІЩЕННЯ ТА НАГАДУВАННЯ

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ СКРІЗЬ
• ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАМОВЛЕНЬ
• СПОВІЩЕННЯ
• ДОСТУП ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА БАЗИ ЗНАНЬ
• ІСТОРІЯ
• РЕЄСТРАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОКУМЕНТАЦІЇ, МАТЕРІАЛІВ
• ПІДПИС ЗАМОВНИКА
• РОБОЧИЙ ЧАС ТА ВІДСУТНОСТІ



КОНТАКТ
Luceos Intelligence Sp. z o.o.

ul. Szpotańskiego 10 04-760 Варшава
+48 690 493 280 
+48 601 557 896

biuro@luceosintelligence.com

LUCEOS INTELLIGENCE

mailto:office@luceosintelligence.com
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