Software destinado ao gerenciamento integrado da manutenção de ativos industriais.
Produto completo, organizado por módulos, permitindo gestão da manutenção corretiva,
preventiva, preditiva e das intervenções planejadas. Integra-se com sensores , coletores e
com os demais softwares de interesse, ad-hoc, incluindo os principais ERP’s (suprimentos,
estoques, custos, livros fiscais, produção, ativo fixo, contábil). Intuitividade, ergonomia,
segurança, conectividade, escalabilidade, performance, acuracidade das informações são
características inerentes a esse poderoso software, solução absolutamente estável, com
cerca de 20 anos de mercado.
Excelente custo x benefício! Pay-back de poucos meses! ROI expressivo!
Permite organização hierarquizada dos locais físicos (pontos de serviço) e dos equipamentos
(componentes + spair-parts), ambas as estruturas sem limites de níveis. Presta-se para
equipamentos móveis (frotas) ou estacionários (plantas industriais). Organiza os serviços por
oficinas (tanto internas como externas), relacionando-os com suas aptidões. Relaciona
técnicos (executantes) com as suas especializações e respectivas oficinas, permitindo com
isso planejamento da ocupação da mão de obra e de seus custos (nivelamento de recursos).
O sistema administra os históricos de manutenção, permitindo através de KPI’s (Key
Performance Indicators) a prática da melhoria constante (KAIZEN). Produz todos os
indicadores de gestão necessários para tomadas de decisões gerenciais: MTTR, MTBF, entre
outros. As Ordens de Serviço atendem aos princípios clássicos dos 5W e 2H (Who, Where,
Which, What, When, How e How Much). Adicionalmente informa também dados cadastrais
relativos a procedimentos de segurança e seus EPI’s, se existentes ou recomendáveis.
O sistema gera Planos de Manutenção perenizáveis, a partir do cadastro dos afazeres, da
seleção dos executantes por aptidão, dos prazos recomendados (início e deslocamento), das
ferramentas e dos descritivos dos processos de execução (normas técnicas). Suporta
contratos de garantia e as responsabilidades inerentes.
Contem módulo de Administração de Estoques de materiais de manutenção. Senhas, alçadas
e poderes podem ser atribuídos aos usuários, com autonomia e dinamicamente, pelos
gestores do sistema. Tecnologia de ponta.

