Shift Manager
Overzicht functies:
Gebeurtenissen
 Registratie en rubriceren
 Toevoegen van documenten
aan afwijkende
gebeurtenissen (Documented
evidence)
 Automatische registratie vanuit
PLC/SCADA of DCS systeem
 Sjablonen voor registratie
 Markeren van gebeurtenissen
Taken
 Plannen van periodieke
taken/instructies op basis van
tijd of dienst/ploeg combinatie
 Invoeren van ad-hoc taken
 Overdracht van taken naar de
volgende of andere dienst
inclusief registratie
 Markeren van taken ten
behoeve van het dag- of
weekoverleg
 Versturen van taken per e-mail
 Opvolging van taken
 Foto’s en verslaggeving
 Toevoegen sjablonen voor
taken
Document beheer
 Documentbeheer per ploeg
 Documenten gekoppeld aan
taken en gebeurtenissen

Wachtoverdracht
 Automatische bewaking van
wachtafsluiting
 Controle op invoer van gegevens
 Mogelijkheid tot het overdragen
van taken en gebeurtenissen
 Bevriezen van de geregistreerde
data na afsluiting wacht
 Eindverslag wacht
 Wachtverslagen per ploeg, dienst,
dag, week, maand en periode
Notities en produktienotities
 Het vastleggen van
tijdgerelateerde notities en
instructies
 Onderscheid tussen nieuwe,
gewijzigde en prioriteit instructies
 Document of webpagina koppelen
 Export mogelijkheden naar PDF,
Excel, Word en RTF

Rapportage
 Equipment gebonden rapportage
(S95)
 Eindverslag wacht
 Wachtverslagen per ploeg, dienst,
dag, week maand en periode
 Export mogelijkheden naar PDF,
Excel, Word en RTF
Rooster


Bemanning registratie
 Verzuim en aanwezigheid
registratie
 Verdeling werkzaamheden
(jobs)

Overzichtelijk roosterschema

Algemeen
 Uitgebreide zoekfuncties op o.a.
gebeurtenissen en taken

Shift Manager
Refine IT oplossingen
Shift Manager
Incident Manager
Terminal Suite

24-uur bedrijfsvoering vindt
plaats bij diverse
toepassingen, van bewaking,
transport en overslag tot
productie- bedrijven.

OPC integratie

Al deze bedrijven hebben te
maken met verschillende
ploegen die na elkaar de
taken/operaties uitvoeren.
Bij de complexiteit van
bedrijfsvoering en de
verschillende personeelsleden
die daarbij betrokken zijn is
het behouden van overzicht,
communicatie en het kunnen

vastleggen, traceren en
opvolgen van activiteiten een
uitdaging op zich.
Voor deze “uitdaging” biedt
IAP een geïntegreerde
oplossing met de volgende
hoofdfuncties:
 Rooster, inplannen
personeel
 Registratie
gebeurtenissen
 Taken plannen,
registratie en opvolgen
 Document beheer
 Bemanning registratie
 Wachtverslag
 Wachtoverdracht

Digitaal wachtboek
De uitdaging
Introductie:
Operationele en technische bedrijfs-informatie, en de
snelheid waarmee deze beschikbaar is, biedt de
gebruiker een voorsprong bij zijn bedrijfsvoering.
Argumenten:
Er kunnen verschillende argumenten zijn waarom
Shift Manager een meerwaarde biedt voor de
operationeel verantwoordelijke.
Deze zijn:
 Productverantwoordelijkheid, het leveren van
“documented evidence”
 Traceerbaarheid van acties en gevolg
 Kennis opbouw
 Opnemen van belangrijke gegevens uit de
procesinformatie ter voorkoming van bijv.
Storingen
 Zoeken en vinden van “punten ter verbetering”
 Verbetering van de communicatie
 Reduceren van afstemmings- kosten
 Toegangelijkheid van produkctie-informatie voor
management, productie en andere afdelingen
Shift Manager helpt u bij het inzichtelijk maken van
de activiteiten en gebeurtenissen. Door de
geïntegreerde rapportage kunt u tijd besparen en
biedt Shift Manager u de mogelijkheid om
dwarsverbanden te vinden en daarmee uw processen
te optimaliseren.

Planning, registratie en rapportage
biedt meerwaarde voor 24 uurs
bedrijfsvoering.
Shift Manager
De oplossing voor 24 uurs
bedrijfvoering op basis van ISA-S95.
Shift Management
Hierin worden de ploegen ingedeeld
en verschillende operators
geregistreerd. Onderdelen van deze
functionaliteit zijn:
 Wacht definities en periodes
Hierbinnen wordt tevens de
“vaste ploeg” per wacht
gedefinieerd
 Roosterindeling, de jaarplanning
van de ploegen
 Ploegbezetting (inclusief ad-hoc
wijzigingen i.v.m. bijvoorbeeld
ziekte)

Taken agenda
Taken agenda voor het vastleggen
en initiëren van vaste en ad-hoc
taken, uit te voeren door operations
inclusief prioriteiten, interval, etc..
De uit te voeren taken zullen
automatisch op het scherm

verschijnen. De resultaten en
uitvoeringsbevestiging van de taak
worden binnen wachtrapportage
geregistreerd. Aan het einde van de
wacht dienen de taken afgesloten te
worden of overgedragen aan een
volgende wacht.
Logboek
Een centrale opslag van alle
activiteiten en bevindingen van
operations (en onderhoud), waarbij
het bedienend personeel gegevens kan
invoeren en uiteraard ook kan
teruglezen. Ten behoeve van het
logboek zullen de rapporten worden
gegenereerd met selectie en filter
mogelijkheden. Met deze functie kan
de informatie op een optimale manier
worden overgedragen tussen de
verschillende ploegen en andere
afdelingen binnen de organisatie,
onafhankelijk van tijd en locatie.

