SEDAŞ’ın başarılı projesi: Mobil İş Emri Yönetim Sistemi
Bilişim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla, elektrik dağıtım şebekesinde işletme bakım süreçlerinin
yönetiminde verimliliği esas alan ve iş süreçlerini daha çok hızlandırmayı hedefleyen SEDAŞ, yeni projesi
Mobil İş Gücü Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdi.
SEDAŞ’ın yeni projesi WFM sistemi, İşletme Bakım Grup Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin sahadaki durumu ve
yapılacak işlerin gösterimi, mevcut işlerin coğrafi konumlarına göre otomatik sıralanması, harita üzerinde
detaylı güzergâh tarifi, işlerin coğrafi konumlarının iş atama kriteri olarak kullanılabilmesi, haritada belirtilecek
kriterlere göre en yakın ve uygun ekiplerin filtrelenmesi gibi çok sayıda takip seçeneği sunuyor.
SEDAŞ, WFM projesi ile sahadaki operasyon süreçlerinin daha da verimli yönetilmesini Samsung’un SM- T365
tabletleri ile sağlıyor. SEDAŞ, ödüllü uygulaması olan SAP (WFM) İş Gücü Yönetim Sisteminde kullandığı
Samsung SM–T365 model tabletlerle, elektrik dağıtım sektöründeki hizmet kalitesi çıtasını daha yükseğe
taşıyor.
SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, şebeke operasyon ekiplerinin iş gücü yönetim sisteminde pilot uygulama
sonrasında 4 ilde de tablet kullanımına başlandığını belirtirken, “Mobil İş Gücü Yönetimi için Alo 186 çağrı
merkezimize gelen istek ve şikayetler coğrafi koordinatlar ile saha ekiplerinin tablet bilgisayarlarına
yönlendiriliyor, böylece arızanın yeri doğru olarak belirlendiği için arızaya ulaşma süremiz kısalmış oluyor.
WFM en yakındaki ekibin görevlendirilmesini sağlarken, ekibin de mobil cihazlarda yer alan harita desteği ile
en kısa yoldan, en kısa sürede arıza ya da bakım mahalline ulaşmasını destekliyor. Saha ekiplerimizin iş yükünü
ve arızaya olan mesafesini tablet üzerinden gördüğümüz için en uygun ve arızaya en yakın ekibi
görevlendirebiliyoruz. Arıza türleri, saha ekiplerine iş yönlendirme, keşifler, malzeme kullanımları, çalışan
ekipler, kullanılan araçlar, izinler gibi birçok süreci, mobil ortamda anlık olarak yönetme kabiliyeti elde ettik.
Bu proje ile saha personelinin görevlendirilme sıklığı, arızaya ulaşma ve arızayı giderme süresi, kullanılan
malzeme miktarı, kullanılan araçlar gibi birçok değer, bilişim teknolojisi ile raporlanabilir ve yönetilebilir hale
geldi’’ dedi.
Mobil İş Gücü Yönetimi projesi ile müşteri memnuniyetinde artış sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Güven,
‘‘Akıllı şebeke altyapısı ve mobil iş gücü yönetim sistemi süreçlerinde başarıyı kendimize hedef olarak
belirledik, bu hedef doğrultusunda kararlı adımlarla ilerliyoruz’’ dedi.

SEDAŞ’tan doğaya saygı
Geçtiğimiz yıl SEDAŞ’a ödül kazandıran SAP (WFM) İş Gücü Yönetim Sistemi “Yılın Mobil Uygulaması”
merkezinde, Samsung’un endüstri koşullarına göre tasarladığı ve geliştirdiği tableti SM-T365 yer alıyor. 8 inç
ekran boyutuna sahip, dayanıklı tablet, yüksek performansı ve verimli güç kullanımıyla uzun süredir birçok
sektörde kullanılıyor. Android 4.4 (KitKat) işletim sistemi, 1.2 Ghz 4 çekirdek işlemci, artırılabilir 1.5 GB (RAM),
Micro USB, 3G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, A-GPS + GLONASS networke sahip cihazda çıkarılabilir 4,450 mAh pil
bulunuyor.
Aynı zamanda darbelere karşı dayanıklılığı testlerle kanıtlanmış olan SM-T365, toz ve suya karşı uluslararası
direnç standartlarını da karşılayarak verimli bir şekilde çalışabiliyor. İş süreçlerinde kâğıt kullanımının
azalmasını sağlayan tabletler, yıllık yaklaşık 40 civarında ağacın kesilmesini de önlemiş oluyor.
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