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Amplificarea performanței operaționale
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Dezvoltată sa elimine procesele interne manuale, sa 
scadă costurile și să crească rata de recuperare a 
investițiilor

O platformă care va ajuta în 
drumul spre digitalizare

Prezentat de  Catalin Nita
Project Manager
(+44) 07523499599
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Având parteneri de 
încredere în mai multe 
industrii, Opinsta oferă o 
soluție:

Accesibilă și scalabilă

Rapid de implementat

Uşor de folosit
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O solutie care poate sa:

● Fie integrată cu tehnologia actuală 

● Digitalizeze procesele pe hârtie și manuale

● îmbunătățească gestionarea de Asset 

Management

● Reducerea timpului și a costului

● Furnizeze captarea și raportarea exactă a 

datelor pentru a lua decizii mai bune

Drumul spre digitalizare
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Formulare personalizate 

Text

Calendar

Alegeri multiple și meniuri 
derulante

Câmpuri obligatorii și opționale

Imagini

Semnaturi
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Accesați informații și actualizări în timp real 

Imagini

Alegere Multiplă

Utilizare online și offline

Informații pre-populate

Marcaje de timp

Cod de culoare

Vizualizare rapidă

Simplu de actualizat
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Accesați resurse utile și îndrumări oriunde

Ghid în aplicație

Legături de îndrumare la probleme

Evitați rapoartele duplicate

Atașați linkuri URL, PDF-uri și imagini

Sfaturi cu privire la pașii următori

Instruirea personalului

Acces online și offline
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Trimiteți briefuri cu prioritate ridicată

Stocați istoricul auditabil

Modificați și actualizați 
briefurile

Răspundeți la întrebări

Colectați feedback

Vedeți timpul individual 
petrecut
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Programarea inspecțiilor în calendar

Vizualizare calendar simplă

Atribuiți formulare și inspecții

Urmăriți comenzile de lucrări

Filtrare după utilizatori
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Luați decizii bazate pe date

Vedeți cele mai frecvent raportate 
probleme 

Identificați tendințele și vizualizați 
costurile

Asset management

Integrați cu software-ul existent

Gestionați utilizatorii și 
contractanții

Descărcați și distribuiți date și 
statistici relevante în format CSV 

Vedeți actualizări în timp real
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Mulți oameni 
înseamnă o mulțime 
de dificultăți în 
comunicare.

Exponențial mai 
dificil cu echipele 
de la distanță.
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● Rapoarte folosind pixul si hartia 

● Lipsa feedback-ului și a strângerii de date

● Cozi lungi la apelarea serviciului de 
asistență

● Lipsa semnalului telefonic

● Dificultate la furnizarea unei rezoluții 
consistente

● Probleme ratate și trecute cu vederea

VIRGIN TRAINS | STUDIU DE CAZ

Scurtă mărturie video - 3:48 mins 

https://vimeo.com/435721676
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Economii medii de 270 de ore pe lună
prin integrare instantanee între furnizori și soluțiile respective de 

management, inclusiv Maximo și SAP.

Timpul de raportare a scăzut cu 88% 
la doar 2 minute, permițând angajaților să completeze rapid formularul, 

să îl semneze și să-l trimită către personalul de specialitate sau 
contractori.

Creștere cu 550% la 60.000+
defecte medii raportate pe an

Creștere cu 800% la 1.600 
utilizatori zilnici ai aplicației

Eliminat 90% din procesele făcute pe hârtie
 prin intermediul aplicației

Rezultate
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"Opinsta’s solution has been invaluable during the Covid19 pandemic. 
The software assists in keeping our employees safe and we can react to 
their concerns in real-time. 

- John Steeples, Depot Manager, Alstom 

Working with Opinsta has been amazing, we were particularly impressed 
with their buy-in and energy towards the project.”

- Elly Hancock, Marketing Manager, Holland & Barrett

Opinsta are a very dynamic team, they have done a fantastic job in 
supporting our vision for the next 5-10-15 years.”

- Amna Al Redha, Programme Manager, Emirates

Pentru mai multe informatii:

www.opinsta.com 

catalin.nita@opinsta.com

En.: (+44) 07523499599

Ro.: (+40) 0732528262

https://docs.google.com/file/d/1AuOMJJX8f486e_AwlfYfI9MU6NPOywwd/preview
http://www.opinsta.com

