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Skilvirkt viðhaldsstjórnunarkerfi 

Lægri rekstrarkostnaður, aukið rekstraröryggi og meiri framleiðni með Maintx 
 
 

 

 

 Maintx er notendavæn, skilvirk  
og örugg hugbúnaðarlausn 
 

 Kerfið hjálpar þér að lækka  
verulega viðhaldskostnað þinn 

 

 Kerfið hjálpar þér að nýta 
betur mannafla og varahluti 

 

 

 Maintx hentar fyrir viðhalds- 
stjórnun allra efnislegra eigna 
 

 Kerfið er íslenskur hugbúnaður 
þróaður af Maintsoft ehf 
 

 Maintx kerfið er tilbúin til notkunar  
strax – ekki er þörf á aðlögun! 
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Heildarlausn fyrir hagkvæma og þægilega viðhaldsstjórnun: 
 
Viðhaldsstjórnun eigna getur verið flókið og krefjandi verkefni. Maintx hjálpar þér að 
tryggja að eignir þínar séu ávallt í góðu, öruggu, traustu og skilvirku ástandi og tilbúnar til 
notkunar þegar þess er þörf. 

 
 Fyrirbyggjandi viðhald 

Maintx er sérhannað hugbúnaðarkerfi fyrir bæði fyrirbyggjandi (skipulagt) og 
tilfallandi viðhald eigna. Lausnina er m.a. unnt að láta sjálfvirkt hafa eftirlit með og 
tilkynna hvenær komið er að viðhaldi. 
 

 Eignastjórnun (efnislegar eignir) 
Kerfið hjálpar þér að halda utan um á einum stað allar eignir þínar og stjórnun á 
viðhaldi þeirra. Eignirnar geta verið skip, farartæki, fasteignir, vinnuvélar, færibönd 
eða í reynd hvaða eignir sem er. 
 

 Stjórnun varahluta og innkaupa vegna viðhalds 
Kerfið er sniðin fyrir umsjón og innkaup á varahlutum vegna viðhalds. Það auðveldar 
þér að tryggja að mikilvægir varahlutir séu ávallt til staðar og að vörubirgðum 
varahluta sé haldið í lágmarki. 
 

 Uppsetning og innleiðing 
Maintx er fullbúin miðlæg lausn, sem þarfnast ekki neinna breytinga af þinni hálfu. 
Uppsetning er einföld og tekur stuttan tíma. Að henni lokinni er kerfið tilbúið til 
notkunar.   
 
 

Meðal notenda Maintx viðhaldsstjórnunarkerfisins eru til dæmis: 
 
 

 Samherji hf 

 Samskip hf 

 Eimskip hf 

 Gjögur hf 

 Landhelgisgæslan 
 
 

 

 Kynnisferðir 

 Airport Associates 

 IGS Ground Services 

 Pelagos Fæeyjum 

 Exorka Þýskalandi 
 

 

 Strætó 

 Vegagerðin 

 Norðursigling 

 ÍSAGS 

 Te og Kaffi 
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