Personalitza-ho al teu gust

Una de les particularitats més rellevants de MantTest.net és el seu elevat
grau de personalització i parametrització. Aquesta personalització es pot
realitzar a molts nivells sent una de les funcionalitats més bàsiques i
transversals com les que mostrem a continuació:
-

Extensibilitat del model d’informació: la possibilitat de crear noves metadades
(atributs) que defineixen a les entitats i objectes que conformen l’aplicació,
característiques d’inventari, ordres, sol·licituds, etc. A més a més de la mateixa
definició, MantTest.net permetrà filtrar per aquests nous conceptes creats a nive ll
usuari així com exposar-los als informes relatius.

-

Definició de regles de negoci senzilles, com valors mínims i màxims, validacions de
text, llistes de valors admesos, valors requerits, etc.

A més a més de les funcionalitats bàsiques de personalització del model de dades, les
principals característiques que permeten adequar el model de gestió a cada client són:
-

Informes personalitzats:
MantTest.net permet a l’usuari modificar, en certa mesura, els informes predefinits
que conté el programa. Aquests informes personalitzats es realitzen a partir de la
modificació de les plantilles.
Per una fàcil utilització les plantilles dels informes es realitzen utilitzant Microsoft
Excel, aquest fet permet extraure els informes en format Excel i addicionalment a
PDF.

-

Personalització de workflows:
En la gestió d’ordres de treball (validacions, permisos per rols d’activitat i usuari s,
enviament de missatges, etc.). Es poden crear diferents sèries de procediments
permetent seguir el procés d’evolució per cadascun d’ells en les diferents etapes o
estats de les OT. Aquests fluxos són totalment editables a nivell usuari. Es poden
configurar diferents workflows en un mateix projecte, permetent personalitzar així
la forma de treballar per cada client.

-

Pujada massiva d’inventari:
Possibilitat d’introduir massivament els equips a partir d’una plantilla Excel a nivell
usuari. Això permet la ràpida introducció de nous edificis i clientes de manera
autònoma. El programa també contempla un sistema de control per identificar els
possibles errors que l’usuari pugui cometre.

-

Creació de missatges electrònics
Per a la comunicació automàtica entre gestors, operaris i sol·licitants. MantTest.net
permet crear o modificar missatges tipus adequant-los a les necessitats del client ,
per enviar-los per correu electrònic quan les ordres de treball transcorren pels
estats definits.
Per configurar els
missatges s’utilitzen
opcions de relació
d’etiquetes
dels
paràmetres
més
comuns en la gestió de
les ordres, com per
exemple:
Títol
i
número de l’ordre de
treball, dates, recursos
previstos,
zona
afectada, etc.

-

Perfils d’usuaris
El programa permet una gran personalització a l’hora de crear perfils o rols de
funcionament, ja que la majoria d’opcions del programa són editables en els perfils
d’usuaris. Es poden obtenir els perfiles d’usuaris que més s’adeqüen a la manera
de treballar del client configurant-los per perfils administradors, coordinadors de
serveis, operaris, sol·licitants, etc.

