
Objectiu: 

Programar dirigit a empreses amb maquinari que    

necessiten portar un control exhaustiu.  

Algunes empreses disposen d’un maquinari específic i 

complexa per dur a terme el desenvolupament de la 

seva activitat i pel qual és necessari portar un control 

exhaustiu i unes revisions periòdiques que assegurin 

el seu bon funcionament. INDUCONTROL ha        

desenvolupat una aplicació informàtica per fer-ho de 

forma senzilla i controlada. 

L’aplicació està totalment enllaçada amb els diferents 

mòduls que INDUCONTROL, S.L  té disponibles. 

Avantatges: 

Desenvolupament total en JAVA. 

Disponible per a les diferents plataformes vigents al 

mercat UNIX, LINUX, WINDOWS, MAC. 

Programes oberts parametritzables i adaptables a 

totes les problemàtiques empresarials actuals. 

INDUCONTROL,S.L. Fa més de 25 anys que          

dissenya, desenvolupa i instal·la aplicacions informàti-

ques per petites i mitjanes empreses.  

Controli el  

manteniment i les 

revisions del  

maquinari sense  

esforços. 



Revisió de màquines: 

• Entrada de dades de les màquines de 
l’empresa, amb detall de les revisions   
realitzades i de les pendents. 

• Visualització de l’estat de les revisions. 

• Control de comptadors automàtics per 
data o interval de dies. 

• Detall de les revisions a realitzar i       
impressió d’històrics. 

• Opció d’afegir foto/s de la màquina. 

Manteniment de fitxers: 

• Màquines 

• Revisions 

• Periodicitats 

• Personal 

• Estoc components 
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Planificació de revisions: 

• Selecció de maquines i/o maquines pen-
dents d’assignació. 

• Visualització de les revisions pendents 
per assignar 

• Selecció per períodes, tipus de revisions, 
tipus de màquines o persona responsa-
ble. 

• Entrada d’avaries. 

• Control de situacions, actives o no acti-
ves, impressió de documents. 

• Entrada de dades de les revisions realit-
zades, i actualització automàtica de noves 
revisions segons comptador. 

• Impressió d’ordres. 
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