Solution Datasheet

A solução para Recolha de
Leituras e Registos de Anomalias

O que é o OnRead?
OnRead é a Solução desenhada para todos os
técnicos que executam tarefas de leituras (água, gás
e electricidade) e registos de anomalias.

Características
OnRead, nasce do know-how e da nossa experiência
com mais de vinte anos na gestão da Mobilidade.
Apresenta
completas:
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um

conjunto

de

características

Planificação das leituras com indicação das
leituras a efectuar e as já efectuadas.
Posicionamento do local da anomalia
mediante coordenadas GPS e possibilidade
de captação de fotografias.
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 Gestão completa dos clientes a visitar on-site,
com possibilidade de registar rapidamente as
leituras com possibilidade de recolha de
fotografias, coordenadas GPS e identificação dos
contadores mediante leitura de código de barras
ou RFID.
 Inserção ou visualização dos parâmetros do
cliente.

 Possibilidade de registar fotos e coordenadas
GPS, das anomalias detectadas no cliente ou na
rota do técnico e enviar de seguida à Sede.

Benefícios
o Aumento da produtividade e reduções de erros
graças a uma maior capacidade de colaboração
e intercâmbio de informação entre as partes
distribuídas no processo (técnicos de leituras,
piquetes de intervenção, fiscalização e
administrativos)
o Possibilidade de cartografar todo os contadores
para uma melhor gestão de rotas.
o Registo em tempo de real de anomalias (com
fotos e coordenadas GPS), permitindo assim
uma rápida intervenção do piquete técnico ou
dos agentes de fiscalização.
o Registo de anomalias dos contadores,
permitindo assim uma rápida identificação do
problema e rapidez na substituição dos mesmos,
permitindo assim redução dos custos de
intervenções e menor tempo de inactividade dos
contadores.

As diversas plataformas de comunicação (WIFI, 3G,
GPRS, Bluetooth, Base de comunicação e carga)
permitem uma rapidez das descargas das leituras.

A possibilidade de definir o horário de registo de
leituras, permite uma maior fiabilidade dos dados
recolhidos.

REQUISITOS
Software:
S.O.: WM5/WM6

Hardware:
Touchscreen, screen resolution: 240x320
– 480x640
Storage > 50mb, RAM > 100mb
Conectividade: BT,
GPRS/UMTS/HSDPA/WiFi
Opcional: GPS, Leitor Código de Barras,
Impressora BT, Câmara fotográfica
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