O melhor recurso para
potencializar a gestão
de manutenção
A manutenção dos equipamentos é fundamental
para manter a competitividade. Falhas geram
downtime, o que geralmente leva à queda da
produtividade, a problemas de compliance e,
consequentemente, perda de receita.
Diante deste cenário, muitas empresas contam
com múltiplos sistemas para manter uma boa
estratégia de manutenção, o que pode resultar
em inconsistência dos dados e ineficiência. O
ERP é um dos softwares utilizados para tentar
integrar a estratégia de manutenção às outras
áreas do negócio.
Segundo uma pesquisa realizada em 2017 pela
Panorama Consulting, 17% das empresas esperam
melhorar a performance dos negócios por meio de
seu ERP, e 14% esperam tornar o trabalho de seus
funcionários mais fácil usando a solução. Porém,
como suprir essas necessidades quando a maioria
desses softwares é de difícil customização e
conta com recursos que exigem um alto nível
de treinamento, tempo e expertise, além de não
oferecer as capacidades de análise de dados
necessária para melhorar a gestão de ativos?
Para dar apoio ao setor de manutenção, é preciso
investir na gestão da execução das atividades com
uma plataforma amigável, simples e inteligente
que se conecte ao ERP para potencializar o
desempenho da gestão de ativos.

Mais precisão e simplicidade para
a gestão de ativos
Para dar suporte ao time de manutenção
e gestão de ativos, você precisa de
visibilidade em tempo real do planejamento
e do agendamento por meio de uma solução
simples, que não requeira um alto nível de
customização dentro do ERP.

A Atech, uma empresa do Grupo Embraer,
reuniu mais de uma década de conhecimento
estratégico e anos de atuação nos mercados de
Defesa e Controle de Tráfego Aéreo para criar uma
solução de Gestão da Execução que, combinando
a melhora na precisão dos dados coletados pelo
ERP e outras ferramentas, melhora a eficiência da
estratégia de manutenção.
O sistema da Atech garante a coleta correta das
informações de forma amigável e permite a seu
time gerar relatórios de manutenção com precisão,
sem a necessidade de lançar manualmente dados
no ERP, aumentando o aproveitamento da mão de
obra e a confiabilidade das informações.
•

Conte com uma plataforma alinhada ao
padrão ISO 55000, o primeiro padrão
internacional para gestão de ativos

•

Integre facilmente a solução com módulos SAP

Tire mais proveito dos seus recursos
Além de garantir um alto nível de independência para o setor de manutenção, a solução de
Gestão de Ativos da Atech possibilita a preservação do conhecimento e dos dados que vão
orientar as estratégias para a gestão de ativos.
Assim você economiza tempo e garante que as informações inseridas no ERP estejam
confiáveis.

Conte a gestão visual
para backlog das ordens
de manutenção

Gerencie melhorias já
sinalizadas

Consulte o estoque de peças
sobressalentes online

Obtenha precisão das
datas de abertura e
fechamento de chamados

Conte com suporte à
alocação dos custos de
gestão de ativos

Faça a gestão de
KPIs por meio de
dashboards amigáveis

Para conhecer melhor o portfólio da
Atech para sua empresa, entre em
contato conosco: (11) 3103-4600
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