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 CONDUCTIU
PREVENTIU
CORRECTIU

SUBSTITUTIU
MODIFICACIONS

I MILLORES
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Preventiu
S’inclouen les operacions recomanades i obligatòries, i, 
en aquestes últimes, es diferencien les que han d’estar 

certificades per un organisme competent.

Conductiu
Generació de rondes de vigilància amb freqüències diàries, 
setmanals i incorpora la possibilitat d’introduir valors de paràmetres 
(temperatura, humitat, etc.) referenciant-les amb els valors de 

consigna i realitzar el seu seguiment.

Substitutiu
A partir de l’estimació de la vida útil teòrica dels elements 
inventariats es planifica la seva substitució. Es consideren 

diverses possibilitats: substitució per un element d’idèntiques 
característiques, eliminació o trasllat d’equip a una altra 

ubicació.

Correctiu
L’aplicació permet incorporar incidències detectades com 
avaries, reparacions, etc. relacionades amb el manteniment 
dels equips. En cadascuna d’elles es recullen costos associats, 
documentació de la mateixa i seguiment de l’actuació per a la 
seva resolució.

Modificacions i millores
L’aplicació ha tingut en compte aquest apartat on els difer-
ents usuaris poden proposar canvis en la instal·lació perquè 
aportin millores a l’ús quotidià de l’espai.

BASES DE DADES
amb operacions de manteniment definides
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Definir i estructurar el Pla de manteniment dels 
diferents actius, controlant tant les instal·lacions com la 
seva arquitectura i entorn.

En el cas d’edificacions, permet la redacció del Llibre 
de l’edifici.

El Pla de manteniment es generarà d’acord amb les 
solucions constructives definides en l’actiu, utilitzant 
el banc de dades d’operacions de manteniment, 
amb informació relativa a la seva definició, periodicitat, 
obligatorietat, referència de la normativa que la regula, 
justificació i cost de referència de les operacions de 
manteniment preventiu.

Genera calendaris, anuals i plurianuals, on es pot 

observar gràficament la planificació de les tasques de 
manteniment preventiu al llarg d’un període definit.

Controla els diferents tipus d’operacions de manteni-
ment preventiu, correctiu, de modificacions i millores i 
l’estat de les ordres de treball.

Els elements inventariats inclouen operacions de man-
teniment substitutiu en què es defineix l’estimació 
de vida útil teòrica.

Genera automàticament els plecs de condicions 
tècniques per a la contractació del manteniment 
preventiu dels diferents subsistemes.

Funcionalitats

La Propietat sempre disposarà de les dades d’inventari i gestió, tot i que les empreses de manteniment canviïn.

Connexió en temps real dels diferents agents implicats (propietat, operaris, empreses subcontractades, tècnics, 
etc.).

L’aplicació permet definir diferents perfils d’usuari de manera que cadascun té permisos i accessos personalitzats 
a l’aplicació. Tots els usuaris s’identifiquen amb el correu electrònic i la clau d’accés. Les accions que realitzen queden 
registrades.

La gestió de dades permet conèixer l’estat dels diferents edificis i analitzar la gestió del manteniment. També es 
pot dur a terme el seguiment de les tasques del personal propi o empreses contractades.

CONNEXIÓ EN TEMPS REAL dels agents que participen en la gestió tècnica

PROPIETAT I CONTROL de tota la informació

GESTIÓ dels diferents tipus de manteniment

PERSONALITZACIÓ dels fluxos de treball

GENERACIÓ AUTOMÀTICA plecs de condicions tècniques de contractació
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