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1. Dostęp
Możesz użyć następującego linku na całym świecie we wszystkich urządzeniach z dostępem do Internetu.
 www.pfeifer.info/push
Ten link przekieruje Cię do serwera PFEIFER i umożliwi  dostęp do własnych danych.

2. Hasło
Możesz zamówić dostęp do programu pod adresem:
 serwis@pfeifer.pl
Otrzymasz swoje osobiste dane dostępu. Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany do ekranu startowego:
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3. Funkcje podstawowe
Generalnie cały sprzęt roboczy w systemie zarządzania sprzętem roboczym PFEIFER PUSH występuje pod nazwą Urządzenia.

3.1 Funkcja wyszukiwania
Cały sprzęt roboczy zarejestrowany  
przez PFEIFER lub przez  
Ciebie można łatwo znaleźć poprzez  
Wyszukiwanie urządzeń.

 

 

Po kliknięciu na pasku funkcyjnym, otrzymasz wiele opcji filtrowania, aby szybko znaleźć swoje produkty.

Za pomocą paska narzędzi można rozpocząć wyszukiwanie, powrócić do menu lub wyeksportować listę.
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3.2 Wprowadzenie nowych urządzeń
Możesz wprowadzić nowe produkty samodzielnie za pomocą funkcji 
Nowe lub podać przy zamówieniu, że mają one zostać przeniesione 
bezpośrednio do systemu za niewielką dopłatą. 

 
 
Wprowadzenie nowego urządzenia:

3.3 Aktualizacja danych / usuwanie danych
Aby praca z PFEIFER PUSH była prosta i przejrzysta, niezbędna jest 
regularna aktualizacja danych.   
Decyzja o tym, czy dany sprzęt roboczy jest nadal istotny, czy też nie, 
musi być podjęta przez samego Klienta.
Użyj funkcji Usuń, aby wybrać urządzenia.
Zostaniesz wtedy zapytany, czy produkt rzeczywiście ma zostać 
usunięty. Po potwierdzeniu komunikatu urządzenie i jego historia 
zostaną całkowicie usunięte.



5

Po
lsk

i
PL

Skrócona instrukcja systemu zarządzania sprzętem roboczym PFEIFER PUSH 06/2019 /  Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

3.4 Zbiorcza zmiana wydziału
Jeśli chcesz użyć sprzętu roboczego w innym dziale 
lub jeśli chcesz użyć kilku urządzeń na jednym placu budowy, 
możesz użyć funkcji Zmień wydział, aby przenieść je zbiorczo do 
nowego działu lub miejsca powstania kosztów.
 

Kliknij na odpowiednie urządzenie, aby je wybrać.
Następnie kliknij Zastosuj.

1. 

2. 

Teraz wystarczy tylko wprowadzić nową lokalizację dla wybranego sprzętu roboczego i Zapisać.
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4. Zarządzanie terminami kontroli

4.1 Przypominanie o terminach kontroli
Musisz zorganizować wiele procesów w swojej codziennej pracy? 
Czas upływa szybko i można zapomnieć o terminie badania.  
Dlatego właśnie opracowaliśmy Przypomnienia. 
Przypomina ono co miesiąc o kontrolach, które należy wykonać. 
Żadna data kontroli nie zostanie przeoczona. Urządzenie, które ma 
być przebadane, jest w systemie podświetlone na czerwono. 

4.2 Eksport urządzeń do arkusza Excel
Wszystkie listy urządzeń można łatwo i wygodnie przenieść do standardowego formatu Excel i zapisać za pomocą przycisku Eksportuj.  
To Ty decydujesz, czy eksportowana ma być tylko określona strona czy cała baza danych. 

4.3 Protokoły i listy
Dla wszystkich przeglądów szybko znajdziesz odpowiednie protokoły kontroli. Protokół można znaleźć bezpośrednio przy sprzęcie 
 roboczym poprzez Wyszukiwanie urządzeń.
Dwukrotne kliknięcie na urządzenie powoduje przekierowanie do opcji Edytuj urządzenie. Tutaj wybierasz zakładkę Dokumenty. Za pomocą 
funkcji Pobierz można przeglądać, drukować lub archiwizować certyfikat. 
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Drugą opcją jest wydruk różnych List (protokoły pojedyncze, protokół ogólny, lista zbiorcza). 
Prosimy o kontakt w celu uzyskania prawidłowej konfiguracji.

Możesz przejść do statusu Edytuj adres poprzez menu Kontrahenci 
i klikając dwukrotnie na Numer klienta.

 
 

Protokoły są przechowywane w tym miejscu w zakładce Dokumenty. Listy te mogą być również przeglądane, drukowane lub archiwizowane 
za pomocą funkcji Pobierz.

5. Perspektywy
Jako kolejną funkcję planowane jest wprowadzenie kontroli w ciągu roku – na przykład w przypadku zawiesi wężowych. 
Poinformujemy Cię, jak tylko funkcja ta będzie dostępna. 

6. Kontakt
Masz sugestie lub chcesz nam przekazać swoją opinię? Czekamy na kontakt przez e-mail lub telefon:
 serwis@pfeifer.pl
 +48 71 3980 766
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