
פטרולית 
ניהול וניטור עבודת הקב"ט ואחראי משמרת בבתי המלון

הגדרת הביקורים, המשימות והבדיקות לביצוע בכל משמרת

בדיקת תקינות מתקני המלון: חדר מדחסים, ג'קוזי, ספא

בדיקות טמפ' מקררים במהלך משמרות הלילה

התראה בזמן אמת על אי ביצוע משימות או ליקוי במקררים

דיווח אירועי בטיחות )מפגע בטיחותי, פציעה, גניבה, אלימות(

דיווח אירועי תחזוקה )ליקויי תאורה, נזילה, מפגעים, תקלות(

שיתוף מידע ומשימות בין מחלקות המלון בזמן אמת

בקרת מנהל מכל מחשב או סמארטפון על כל הפעילות המבוצעת

תיעוד כל אירועי המלון ושליחתם לגורמים הרלוונטיים

ניהול ותיעוד דיגיטאלי ללא ניירת כלל






















על החברה

ניהול  יצרנית וספקית בינלאומית של מוצרי תוכנה לניהול ובקרת עובדי שטח. לחברה צוות  חברת פטרולית פתרונות מובייל הינה 

ופיתוח עם ניסיון של שנים רבות בתחום המובייל. החברה, לאורך זמן, דואגת להיות בחזית הטכנולוגיה ולהציג חדשנות תוך שימוש 

בכלים ופלטפורמות מהמתקדמים ביותר בעולם התוכנה. לחברה לקוחות רבים בארץ ובעולם המשתמשים במוצרי החברה.

בין לקוחותינו:  רשויות כגון : אשדוד, ירושלים, ראשון לציון, נס ציונה, חולון, שדרות ועוד

חברות ממשלתיות : חברת משכ"ל, תאגידי מים.  חברות תחזוקת מבנים וקניונים, חברות ניקיון, בתי מלון, טכנאים

מערכת חכמה לניהול מערך האבטחה והתחזוקה



לקבלת פרטים והצעת מחיר 

צור קשר עוד היום -  והתחל לעבוד מחר




























פטרולית - פתרונות מובייל בע"מ

משרדים: רח' אצ"ל 15 ראשל"צ 7570617  ישראל

טלפון: 1801-224242   נייד:  054-7995404   פקס: 073-7963940        

  sales@patrol-it.com :דוא"ל

תכונות עיקריות

הקמת הגדרות המערכת, פרטי המלון, נקודות ביקור, מסלולים, משמרות, עובדים, אירועים והרשאות 

תוכנית עבודה ארוכת טווח, זמן ביצוע, ותדירות ביצוע המסלולים והמשימות במשמרות השונות

דיווח נוכחות, ביצוע משמרות וביקורים, משימות בביקור, אירועים מיוחדים ומילוי טפסים 

שליחת התראות בזמן אמת על אירועים חריגים, ב SMS או מיילים, לרשימת תפוצה

מודול משימות, הקצאת משימות לעובדים, ניהול סטאטוס משימות ומעקב אחר ביצוע

מחולל טפסים מתוחכם כולל תמיכה בתמונות, וידאו, חתימות, טבלאות ועוד

בניית טפסים וקישורם לאירועים, לביקורים ולמשימות

)Excel ו PDF( מאגר דוחות גדול להדפסה או שליחה

תיזמון דוחות, יומי, שבועי, חודשי או תקופתי,  ושליחתם במייל לרשימת תפוצה

לוח בקרה )דשבורד( גראפי מותאם לצרכי המחלקות במלון המתעדכן ישירות מנתוני השטח

יתרונות המערכת

התחלת עבודה תוך זמן קצר, שימוש בשרתי ענן והורדת אפליקציה מחנות האפליקציות

מתאימה למספר רב של יישומי ניהול ובקרת אנשי שטח ללא צורך בפיתוחים והתאמות מיוחדות

פונקציונאליות עשירה ומגוונת הניתנת להתאמה למירב הדרישות

עלויות שוטפות נמוכות, הגברת התפוקה וחיסכון משמעותי בהוצאות ניהול ובקרה

גמישות רבה, התאמה אישית באמצעות מודולים ותבניות

מידור נתונים, מסכים ותפריטים בהתאם למחלקות השונות בארגוןן

טכנולוגיה

מערכת מבוססת ענן

Android, iOS, Windows ,תמיכה מלאה בכל סוגי הטלפונים

 GPS, NFC, Geo-fencing, QR Code and iBeacon

מספר שרתים מסונכרנים בתצורה Master-Master לשרידות וביצועים

הגנה רב שכבתית על הנתונים, הצפנה מקצה לקצה ותעבורה מוצפנת

בקרה אוטומטית על גרסאות, ודחיפת עדכונים למכשירים

יכולת עבודה באופליין, סנכרון אוטומטי מול השרת עם חידוש התקשורת

אינטגרציה עם מערכות חיצוניות, API ו-SDK לשפות פיתוח רבות


