Hệ thống quản lý TTSK (*) trước khi vào xưởng sản xuất

UICK CHECKER
Kiểm tra TTSK bằng bảng cảm ứng!

OK
NG

TTSK (*): tình trạng sức khỏe
Hệ thống hóa 「Kiểm tra TTSK」 hằng ngày. Có
thể kiểm tra TTSK của số lượng lớn công
nhân viên (CNV) trong thời gian ngắn.
Người quản lý ngay cả khi ở văn phòng cũng
nắm bắt được TTSK của CNV ngay tức thì
nên có thể nhanh chóng đưa ra biện pháp xử
lý.

Phát hiện người đang sốt, có nồng độ cồn
Kiểm tra TTSK của số lượng lớn CNV trong thời gian ngắn
trước khi vào xưởng.
Kiểm tra nhiệt độ bề mặt cơ thể
có thể phát hiện ra người đang
sốt, do đó ngăn ngừa được các
bệnh truyền nhiễm lây lan.
Kiểm tra độ cồn có hiệu quả
trong việc ngăn ngừa người
say rượu lái xe.

Sốt

Say xỉn

Giảm đáng kể công sức lưu trữ và tìm kiếm

Người quản lý không đến xưởng cũng OK
Có thể xác nhận kết quả kiểm tra
TTSK của CNV ngay tức thì dù đang
ở nơi khác.
CNV nào có mục kiểm tra là
[×] sẽ hiển thị nền vàng, chỉ
nhìn lướt qua cũng thấy
được.
Bạn cũng có thể lưu giữ hồ
sơ xử lý.

Biết được ngay số lượng khi khẩn cấp

Có thể thay thế phiếu kiểm tra
sức khỏe bằng giấy. Không
cần lưu giấy tờ nữa!

Nhìn qua là biết được
số người có mặt trong
từng bộ phận!

Khi gặp sự cố dễ
dàng tìm kiếm lịch sử
kiểm tra sức khỏe
nên có thể rút ngắn
thời gian điều tra.

Giúp nắm bắt số lượng
người đang có mặt tại
xưởng trong trường hợp
khẩn cấp.

※ Sản phẩm này có thể hỗ trợ giảm công việc đánh giá các mục liên quan đến vệ sinh, xác nhận số người có TTSK không tốt và số người
đang có mặt trong xưởng.
※ Máy đo nhiệt độ bề mặt cơ thể được sử dụng trong hệ thống này không phải là nhiệt kế. Xin lưu ý rằng nó không thể dùng để điều trị bệnh.
※ Máy đo nhiệt độ bề mặt cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh nên cần cài đặt nó trong môi trường có dải nhiệt độ nhất định.

Xem cách sử dụng ở trang sau

Kiểm tra TTSK bằng bảng cảm ứng!

Nhất định hãy thử dùng bản Demo

Trình tự thao tác trên hệ thống của người phụ trách sản xuất
Ghi lại việc kiểm tra TTSK trước khi vào xưởng bằng các bước đơn giản.
Dù chỉ có 1 [×] trong các mục kiểm tra cũng hiển thị màn hình chú ý.
Nếu tất cả đều 〇
Vào xưởng

① Đăng nhập bằng mã
số CNV

② Kiểm tra TTSK bằng
bảng cảm ứng

Có thể tùy chọn thiết bị ngoại vi
○ Máy đo nhiệt độ bề mặt cơ thể

○ Máy đo nồng độ cồn

Nếu có X

③ Xác nhận nội dung
kiểm tra, nhấn nút
OK

Hiển thị màn hình
bên dưới

Hiển thị sau khi kiểm tra

Trình tự thao tác trên hệ thống của người quản lý
Biết được TTSK của CNV trong thực tế dù đang ở bất kỳ đâu. CNV nào dù chỉ có 1 mục kiểm tra là [×] sẽ hiển thị
nền vàng, chỉ nhìn lướt qua cũng biết được ai có TTSK không tốt để có thể bố trí nhân viên thích hợp.
Trước
khi áp
dụng

Chỉ kiểm tra dữ
liệu ở xưởng

Sau
khi áp
dụng

Ở bất cứ đâu cũng xem dữ liệu
được

Sơ đồ thao tác
① Xác nhận CNV có TTSK
không tốt
② Xử trí (vd: bố trí người thay)

熱

③ Ghi vào cách xử lý, ghi
chú

CNV có mục kiểm tra là [×] sẽ hiển thị nền
vàng => lướt qua cũng biết được ai có
TTSK không tốt
(Phản hồi từ khách hàng)
● Vì quản đốc không cần đến cửa xưởng để kiểm tra nữa nên thư thả hơn.
● Đã nắm bắt được số người đang có mặt ở trận động đất ngày 11/3.

④ Xác nhận sau cùng
Đăng ký

(Nhà máy sản xuất thức ăn ở Kansai)
(Nhà máy sản xuất thực phẩm ở đông bắc)

Nếu bạn muốn xem bản dùng thử, vui lòng liên hệ với:
Công ty TO solutions Việt Nam – Bộ phận kinh doanh
179 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
【TEL】 (+84) 28 3837 4625
【MAIL】 sales@to-solutions.com.vn 【URL】 http://www.to-solutions.com.vn/
TOs có khoảng 50 năm kinh nghiệm phát triển hệ thống cho nhà máy sản xuất thực phẩm,
là bộ phận hỗ trợ cho Kewpie Group.

