
POPOLNA IZBIRA
• Brez začetne investicije.

• Hitra in enostavna integracija.

• Sem 100% zanesljiv.

• Sem na voljo vedno in povsod.

• Lahko hkrati opravljam več nalog.

• Varujem vaše podatke.

• Ne zahtevam namenske strojne 
opreme.

• Sem popolnoma prilagodljiv.

SEM SOTER, VAŠ
VIRTUALNI SKRBNIK.

Skrbim za varno delovanje podjetja.

KAJ VAM SOTER 
ZAGOTAVLJA?
• Varno delovno okolje

• 100% zanesljivost zaposlenih

• Sistem za vodenje in prijavo napak

• Nadzor nad delovnim procesom

• Statistiko učinkovitosti

• Preglednost in dostopnost podatkov
osebja, naprav in inventarja 24/7

Posvetite se poslu, za vse 
ostalo bo poskrbel SOTER.

TEL: +386 2 320 33 46
MAIL: info@preciz.si
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VNESI
Vnesite poljubne informacije o napravah, 
zaposlenih, opremi, inventarju...

SHRANIM
Podatke samodejno shranim v oblak in 
so dostopni kadarkoli in kjerkoli.

DODAJ
Dodajte datoteke, slike, navodila, 
postopke, urnike, aktivnosti...

OPREMI
Naprave opremite s QR kodami,
ki jih generiram samodejno.

ODČITAJ
Odčitajte QR kodo za prikaz
ali urejanje informacij.

AI ASISTENCA
Za vas načrtujem, izvajam, naročam, 
opozarjam, evidentiram in arhiviram.

KAKO DELUJEM?

Soter je 100% slovenski proizvod, plod 
lastnega razvoja in inovativnosti podjetja 
Preciz d.o.o., ki je z vami že 30 let.

SOTER.SI

VARNO
UČINKOVITO

PREPROSTO



Zakaj sem tukaj?
Vsako podjetje želi in mora zagotoviti varno 
delovanje. Vsi si želimo skrbnika, ki je 100% zanesljiv, 
je vedno na voljo, pozna vse zaposlene, naprave, 
zahteve in s tem povezane podatke, deluje suvereno 
in je nezmotljiv. Do sedaj so bile to le želje. Sedaj je 
tukaj Soter. Vaš popolni virtualni skrbnik za varno 
delovanje vašega podjetja.

Za kaj poskrbi SOTER?
• Da bo vaše delo potekalo varno.

• Bodo vsi vedno imeli navodila za varno
delo in predpisano opremo.

• Bo varno vodil zaposlene skozi zahtevnejše
delovne in vzdrževalne procese.

• Bodo v predpisanih rokih opravljeni
servisi, pregledi in vzdrževanja.

• Boste imeli evidenco in arhiv vseh
dogodkov v podjetju.

• Ne boste odgovarjali za napake drugih.

• Ne bo nihče od zaposlenih
zamudil zdravniškega
pregleda, usposabljanja
ali kakšnega drugega
pomembnega dogodka.

• Bodo izpolnjene vse
birokratične in varnostne
zahteve naprav in opreme.

• Urejen sistem, ki je
na voljo vedno
in povsod.

Kako s SOTERjem izboljšate varnost?
Uporabnik odčita QR kodo in takoj pridobi 
vse potrebne informacije za varno uporabo ali 
vzdrževanje naprave. Hkrati vidi opozorila, zahteve za 
uporabo, navodila, slike in vse postopke, povezane z 
napravo.

HITRO, ENOSTAVNO IN POVSOD. SOTER.

NADZOR
Nadzorna plošča 
omogoča hiter in 
enostaven prikaz 
statusa naprav in 
osebja.

DOSTOP
QR koda poskrbi za 
preprost dostop do 
podatkov.

PREGLED
Diagram ponuja 
izjemno preglednost 
nad celotno strukturo 
podjetja.

PLAN
Soter bo za vas planiral 
in vas opozarjal na vse 
pomembne dogodke 
v podjetju.

SOTER ZAJEMA

Soter postavi nov standard varnosti v podjetju, saj 
osebju omogoči hiter in enostaven dostop do vseh 
informacij in dokumentov. Hkrati pa je virtualni 
asistent, ki poskrbi, da so vse aktivnosti izvedene 
pravočasno in v skladu s predpisi.

Komu je SOTER namenjen?
Vsem podjetjem in podjetnikom, ne glede na 
dejavnost ali velikost podjetja, kajti vsa podjetja 
imajo zaposlene in opremo, ter morajo skrbeti za 
varno delovanje podjetja. Soter je najhitrejša pot za 
vzpostavitev evidence in nadzora nad napravami, 
opremo in osebjem.

ODČITAM DOSTOPAM

Ne bo nihče od zaposlenih 
zamudil zdravniškega 
pregleda, usposabljanja 
ali kakšnega drugega 
pomembnega dogodka. 

Bodo izpolnjene vse 
birokratične in varnostne 
zahteve naprav in opreme. 

Urejen sistem, ki je 


