


אפליקציה לניהול מערך כיבוי אש 

::::כיוםכיוםכיוםכיום

תהליך העבודה -1שלב 

כיום מתבצע הרישום  כיום מתבצע הרישום  כיום מתבצע הרישום  כיום מתבצע הרישום  
מדובר  מדובר  מדובר  מדובר  . . . . באופן ידניבאופן ידניבאופן ידניבאופן ידני
המצריך  המצריך  המצריך  המצריך  , , , , סזיפיסזיפיסזיפיסזיפיבתהליך בתהליך בתהליך בתהליך 

זמן רב ומהווה מקור  זמן רב ומהווה מקור  זמן רב ומהווה מקור  זמן רב ומהווה מקור  
....לטעות סופרלטעות סופרלטעות סופרלטעות סופר



אפליקציה לניהול מערך כיבוי אש 
::::י שימוש באפליקציהי שימוש באפליקציהי שימוש באפליקציהי שימוש באפליקציה""""עעעע

רישום המטפים הופך להיות  רישום המטפים הופך להיות  רישום המטפים הופך להיות  רישום המטפים הופך להיות  
הסיכוי לטעות  הסיכוי לטעות  הסיכוי לטעות  הסיכוי לטעות  . . . . קל ומהירקל ומהירקל ומהירקל ומהיר

קטן משמעותית וקיימת  קטן משמעותית וקיימת  קטן משמעותית וקיימת  קטן משמעותית וקיימת  
בקרה ממוחשבת לכמות  בקרה ממוחשבת לכמות  בקרה ממוחשבת לכמות  בקרה ממוחשבת לכמות  

....המטפים שנבדקוהמטפים שנבדקוהמטפים שנבדקוהמטפים שנבדקו
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עמוד שאלון למטפה ועמדהעמוד שאלון למטפה ועמדהעמוד שאלון למטפה ועמדהעמוד שאלון למטפה ועמדה
תהליך העבודה -2שלב 

בהגעה לביקורת נפתח ביקור אצל  בהגעה לביקורת נפתח ביקור אצל  בהגעה לביקורת נפתח ביקור אצל  בהגעה לביקורת נפתח ביקור אצל  
י סריקה של הברקוד  י סריקה של הברקוד  י סריקה של הברקוד  י סריקה של הברקוד  """"הלקוח ועהלקוח ועהלקוח ועהלקוח וע

נפתח  נפתח  נפתח  נפתח  , , , , לעמדהלעמדהלעמדהלעמדה/ / / / המוצמד למטפההמוצמד למטפההמוצמד למטפההמוצמד למטפה
שאלון הבנוי מפרמטרים הדורשים  שאלון הבנוי מפרמטרים הדורשים  שאלון הבנוי מפרמטרים הדורשים  שאלון הבנוי מפרמטרים הדורשים  

התשובות לשאלון  התשובות לשאלון  התשובות לשאלון  התשובות לשאלון  . . . . בדיקה בתקןבדיקה בתקןבדיקה בתקןבדיקה בתקן
נבחרות ממאגר תשובות ובסיכום  נבחרות ממאגר תשובות ובסיכום  נבחרות ממאגר תשובות ובסיכום  נבחרות ממאגר תשובות ובסיכום  
/  /  /  /  נקבע באופן אוטומטי באם המטפהנקבע באופן אוטומטי באם המטפהנקבע באופן אוטומטי באם המטפהנקבע באופן אוטומטי באם המטפה

....העמדה עומדים בדרישות התקןהעמדה עומדים בדרישות התקןהעמדה עומדים בדרישות התקןהעמדה עומדים בדרישות התקן
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לקראת סיום הביקורת -4שלב 

מתבצעת בקרה על כמות הציוד  מתבצעת בקרה על כמות הציוד  מתבצעת בקרה על כמות הציוד  מתבצעת בקרה על כמות הציוד  
שנבדק ובכך ניתן לוודא שכל  שנבדק ובכך ניתן לוודא שכל  שנבדק ובכך ניתן לוודא שכל  שנבדק ובכך ניתן לוודא שכל  

המטפים והעמדות הרשומים ללקוח  המטפים והעמדות הרשומים ללקוח  המטפים והעמדות הרשומים ללקוח  המטפים והעמדות הרשומים ללקוח  
....נבדקונבדקונבדקונבדקו
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היסטוריית פריטהיסטוריית פריטהיסטוריית פריטהיסטוריית פריט

השימוש בברקוד שהוא  השימוש בברקוד שהוא  השימוש בברקוד שהוא  השימוש בברקוד שהוא  
חד ערכי המוצמד  חד ערכי המוצמד  חד ערכי המוצמד  חד ערכי המוצמד  ' ' ' ' מסמסמסמס

למטפה מאפשר שמירת  למטפה מאפשר שמירת  למטפה מאפשר שמירת  למטפה מאפשר שמירת  
היסטוריה של טיפולים  היסטוריה של טיפולים  היסטוריה של טיפולים  היסטוריה של טיפולים  
....ומיקומים של המטפהומיקומים של המטפהומיקומים של המטפהומיקומים של המטפה
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סיום ביקור -5שלב 

::::כיוםכיוםכיוםכיום

כיום כל פעולה מתבצעת  כיום כל פעולה מתבצעת  כיום כל פעולה מתבצעת  כיום כל פעולה מתבצעת  
בתוכנה שונה ונדרשת  בתוכנה שונה ונדרשת  בתוכנה שונה ונדרשת  בתוכנה שונה ונדרשת  

התערבות אנושית  התערבות אנושית  התערבות אנושית  התערבות אנושית  
להצלבת הנתונים והפקת  להצלבת הנתונים והפקת  להצלבת הנתונים והפקת  להצלבת הנתונים והפקת  

הדוחות הנדרשיםהדוחות הנדרשיםהדוחות הנדרשיםהדוחות הנדרשים
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::::באפליקציהבאפליקציהבאפליקציהבאפליקציה    שימוששימוששימוששימושי י י י """"עעעע

,  ,  ,  ,  בניגוד למצב הנוכחי היוםבניגוד למצב הנוכחי היוםבניגוד למצב הנוכחי היוםבניגוד למצב הנוכחי היום
בסגירת הביקור מופק דוח  בסגירת הביקור מופק דוח  בסגירת הביקור מופק דוח  בסגירת הביקור מופק דוח  

באופן אוטומטי ותוך שניות  באופן אוטומטי ותוך שניות  באופן אוטומטי ותוך שניות  באופן אוטומטי ותוך שניות  
ספורות דוח מסכם המציג  ספורות דוח מסכם המציג  ספורות דוח מסכם המציג  ספורות דוח מסכם המציג  
את כל הציוד שנבדק כולל  את כל הציוד שנבדק כולל  את כל הציוד שנבדק כולל  את כל הציוד שנבדק כולל  

,  ,  ,  ,  חריגות שנמצאוחריגות שנמצאוחריגות שנמצאוחריגות שנמצאו/ / / / ליקוייםליקוייםליקוייםליקויים
.  .  .  .  אישור תקינות והצעת מחיראישור תקינות והצעת מחיראישור תקינות והצעת מחיראישור תקינות והצעת מחיר
הדוח נשלח בלחיצת כפתור  הדוח נשלח בלחיצת כפתור  הדוח נשלח בלחיצת כפתור  הדוח נשלח בלחיצת כפתור  

ללקוחללקוחללקוחללקוח
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סיום


