
Innowacyjne rozwiązanie IT wspierające cały cykl życia 
inwestycji przemysłowej – od projektowania i produkcji 
urządzeń technologicznych, poprzez ich instalację po ser-
wis i utrzymanie ruchu gotowego obiektu

AMAGE Systems
zasoby pod kontrolą



Wykonawcy kompleksowych projektów instalacyjnych

Zakłady przemysłowe o ruchu ciągłym

Produkcja i serwis urządzeń technologicznych

Dla kogo AMAGE?

• Odpowiednio dobrane oznakowanie urzą- 
 dzeń, które przetrwa w każdych warun-  
 kach – przy wielkim piecu i w oczyszczal- 
 ni ścieków. Zawsze zidentyfikujesz  
 urządzenie i błyskawicznie dotrzesz do  
 jego dokumentacji.

• Bezpieczne narzędzie komunikacji dla   
 wszystkich uczestników projektu, firm   
 i ludzi.  

• Zaplanowane prace – instalacja, serwis,  
 przeglądy, to komfort pracy i bezpie-  
 czeństwo technologii.  

Aplikacje AMAGE to

Nowoczesne rozwiązanie informatyczne 
powstałe w oparciu o doświadczenie w pro-
wadzeniu kompleksowych projektów obej-
mujących produkcję, instalację oraz serwis 
i utrzymanie technologii dla dużych obiek-
tów przemysłowych. System jest wyjątko-
wo elastyczny i zapewnia komfort pracy. 

Zbudowany został z myślą o wykorzystaniu 
w bardzo trudnych nieraz warunkach – na 
placu budowy czy w funkcjonującym zakła-
dzie z ruchem ciągłym. Zapewnia dostęp 
do informacji w dowolnym miejscu i czasie. 
Po właściwie przeprowadzonym wdrożeniu 
szybko przynosi konkretne i wymierne 
efekty.

AMAGE Installation Master

AMAGE Maintenance Master

AMAGE Service Master 

• Obniżenie kosztów dzięki spójnej infor-  
 macji – prewencja zamiast kosztownych  
 reakcji poawaryjnych, eliminacja niepla- 
 nowanych przerw, racjonalna gospodarka  
 w zakresie części zamiennych. 

• Aplikacje mobilne – terminal, smartpho- 
 ne lub tablet, dzięki nim zawsze  
 i wszędzie uzyskasz lub przekażesz waż- 
 ne informacje. 

• Inteligentna cyfrowa dokumentacja tech- 
 niczna, zapis wszystkich istotnych zda- 
 rzeń.

Co zyskasz z AMAGE?



WEB

• Bezpieczny i zawsze dostępny punkt wymiany  
 danych pomiędzy partnerskimi firmami
• Optymalna organizacja i synchronizacja baz   
 danych

APLIKACJE MOBILNE

• Optymalne wsparcie dla służb serwiso- 
  wych i utrzymania ruchu w terenie
• Dokumentacja techniczna i identyfikacja  
 urządzeń na jedno kliknięcie
• Informacja wprowadzana w miejscu jej  
 powstania

BAZA DANYCH

• Pełna informacja o wszystkim co ważne  
 w miejscu i czasie, które wybiera użytkownik
• Kompletna baza informacji o technologii           
  i historii wszystkich urządzeń



Inne moduły AMAGE

dokumentacja

nadzór realizacji

portal klienta

inspekcje serwis

synchronizacja danych

zarządzanie personelem

lokalizacja

inwentaryzacja

Jeśli Twój biznes zależy od ciągłości pracy Twojej technologii 

to powinieneś sie z nami skontaktować!

AMAGE Systems Sp. z o.o.
Parki Kingi 1, 32-020 Wieliczka

+48 12 251 22 82
amage@amagesystems.pl

www.amagesystems.pl


