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ОБХВАТ НА ФМ УСЛУГИТЕ - EN 15221-4
Хора и организация

Пространство и инфраструктура

 Гостоприемство

 ЗУБСО

 Пространство

 Почистване

•

Информационен център

•

Здравословни условия на труд

•

Почистване

Рецепционен мениджмънт

•

Опазване на околна среда

Стратегическо планиране и
управление на пространство/площи

•

•

•

Контрол на вредителите

•

Кетъринг

•

•

Пране, хим. чистене

•

Организиране на събития

Поддръжка и функциониране на
сградния фонд

•

Поддръжка и функциониране на
техническата инфраструктура

•

Управление на отпадъците

•

Гаранционен мениджмънт

•

Енергиен/ютилити мениджмънт

•

Дизайнерски и строителни услуги

•

Устойчивост

•

Управление на конферентните
зали

 ИКТ

•

Услуги, свързани с безопасност и
сигурност

•

Бедствия и аварии – планиране и
възстановяване

•

Спазване на нормативната база

•

Противопожарна сигурност и защита

•

ИТ сигурност и защита

•

Служба ИТ услуги

•

ИТ тренинг

 Бизнес спомагателни у-ги

•

Управление на кризи

•

Телеком и ИТ мрежи

•

Възлагане на поръчки и доставки

•

•

Управление на човешките ресурси

Първоначално функциониране на
сградата

•

Финанси

•

Счетоводство, контрол и отчитане

•

Правни политики и договори

•

Маркетинг

 Открити площи

•

Оптимизация на имотния портфейл

•

Озеленяване

•

Професионални услуги в областта
на недвижимата собственост

•

Паркиране

•

Поддръжка открити площи

•

Управление на проекти

•

Зимни услуги

 Логистика
•

Логистика

•

Офис доставки

•

Мениджмънт на документацията

•

Управление на автопарка

•

Услуги, свързани с бизнес
пътувания

•

Копирни услуги, пощенски услуги
и вътрешна дистрибуция

•

 Работно място
•

Мениджмънт на работното място

•

Релокационни услуги

•

Обзавеждане и оборудване

•

Сигнализация

•

Декорация

Управление на заетостта и
наемането
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СТРУКТУРА НА ПОДДРЪЖКАТА
Обслужване
• мерки за
поддържане на
желаното състояние
на техническото
оборудване и
системите с оглед
избягване на
смущения в
производствения
процес, като напр.
почистване,
смазване, монтаж.

Инспекция

Ремонт

• мерки за
идентифициране и
оценка на реалното
състояние: експертен
преглед на сгради,
материална база и
техническо
оборудване: напр.
измерване, тестване,
анализ, оценка.

• мерки за
възстановяване на
желаното състояние
на сгради,
материална база и
техническо
оборудване,
посредством
възстановяване или
замяна на части след
проведените
инспекции: напр.
подмяна или ремонт.
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СТРАТЕГИИ ЗА ПОДДРЪЖКА
Стратегия за
поддръжка

Превантивна
поддръжка

Периодична
превантивна
поддръжка

Реактивна
поддръжка

Поддръжка
според
състоянието
TCM

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ
Видове поддръжка

Предимства


Пълно използване на
резерва за изхабяване в
рамките на жизнения
цикъл на даден
компонент




Липса на планиране;
Последващи загуби и
щети, произтичащи от
прекъсване на
производството/дейността




Висока надеждност;
Възможност да се
планира



По-високи разходи, защото
не отчита резерва за
изхабяване




Висока надеждност;
Възможност да се
планира



Разходи за инспекции

Реактивна поддръжка

Периодична
превантивна поддръжка
Поддръжка според
състоянието (стратегия
на инспекцията)

Недостатъци
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Ако не можете да измерите нещо, не
можете и да го управлявате.
Измерването е първата стъпка към контрола и
подобрението. Ако не можете да измерите
нещо, не можете да го разберете. Ако не може
да разберете нещо, не можете да го
контролирате. Ако не можете да контролирате
нещо, не може да го подобрите.

TCM

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО (КПИ) ПРИ ПОДДРЪЖКА
Финанси
Състояние
Поддръжка
Достъпност
Утилизация

Качество
Пространство
Устойчивост
Удовлетвореност
Продуктивност

Топ КПИ при поддръжка
% Планираната поддръжка спрямо реактивната поддръжка
€ Разходи за поддръжка на имота / 1 м² РЗП / 1 наемател или
ползвател - € /кв.м
€ Капиталови разходи на имота / 1 м² РЗП - € / м²
% Разходи за поддръжка спрямо разходи за подмяна на
актива (RAV)
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КПИ ПРИ ПОДДРЪЖКАТА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ФМ
Описание

Показател

Описание

Показател

% Състояние на съоръжението/актива
индекс (ССИ)

< 0.05

# тренинг на персонал по поддръжката,
годишно

> 40 часа

# време за реакция по спешност

< 15 мин.

% разходи за поддръжка/разходи за
подмяна (RAV)

3%

% на продължителност на фактическия
ремонт

> 60%

% на рекламации

< 5%

% планирана поддръжка (ПП) / реактивна
поддръжка (РП)

70 / 30

# средно времетраене на периода между
две неизправности

Тенденция

% престой поради непланирана поддръжка

< 2%

% на неизправности с установена основна
причина

> 75%

% изпълнение на графика на ПП

> 95%

% присъствие на ръководител на обекта –
времетраене

> 65%

% изпълнение на графика на РП

> 90%

% навременно зареждане на консумативи
и резервни части

> 97%

% непланирани извънредни работни часове

< 10%

% качество на консумативи/части

> 98%
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ТЕНДЕНЦИИ
 Поддръжка според състоянието
 Асет мениджмънт – ISO 55000
 Дигитални и мобилни технологии
 Системно обучение
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