A mesma confiabilidade
do setor aéreo nas
suas operações
A razão pela qual as empresas que operam
produtos voltados para o setor aéreo apresentam
um grau tão pequeno de erros e acidentes,
mesmo trabalhando com tecnologias complexas
e em condições de alta tensão, é o alto nível de
confiabilidade que desenvolveram.
A preocupação com as falhas é uma das
características mais marcantes dessas
organizações e, provavelmente, também é a sua
quando o assunto é a gestão dos seus ativos.
Porém, como elevar o nível de confiabilidade no
seu negócio para garantir operações com mais
resiliência e sensibilidade mesmo aos menores
sintomas de falha?
É impossível fazer a gestão de ativos sem medir
o nível de confiabilidade durante o tempo de
operação dos seus equipamentos. Portanto,
para atingir esse objetivo e, ao mesmo tempo,
gerenciar corretamente os custos, você precisa
de um sistema que gerencie KPIs, incluindo o
nível de confiabilidade.
Isso só é possível com a unificação de dados e
informações de todos os sistemas e instrumentos
da sua planta para criar uma estratégia robusta e
confiável para a gestão de ativos.

Transforme-se em uma empresa de alta
confiabilidade
Uma empresa de alta confiabilidade, além de
operar com poucas falhas, é capaz de controlar
seus erros e corrigi-los a tempo de manter o bom
funcionamento de seus sistemas. Para dar às
empresas os insights necessários para isso, a Atech
desenvolveu uma Solução para Gestão Estratégica
de ativos em parceria com a ReliaSoft Brasil.

A Solução para Gestão Estratégica de Ativos
Powered by Orion eAPI atua como uma
poderosa ferramenta de consolidação e análise,
transformando dados em informações para
embasar decisões estratégicas relacionadas à
gestão de ativos e alinhadas com as diretrizes
da ISO 55000.
A Atech é uma empresa do Grupo Embraer e
acumula mais de uma década de conhecimento
estratégico adquirido com a atuação nos
mercados de Defesa e Controle de Tráfego Aéreo.
Levamos sua estratégia de gestão de ativos
ao próximo nível para criar operações de alta
eficiência por meio da unificação de dados de
múltiplos sistemas, instrumentos e bancos de
dados da empresa.
Veja como podemos ajudá-lo a ter mais
visibilidade para criar operações confiáveis e de
alto desempenho.

Sistema flexível focado na
gestão de ativos
Com diversos tipos de análise e relatórios pré-definidos, a Solução para Gestão de Ativos
Powered by Orion eAPI se apresenta como um sistema flexível para dar às empresas maior
visibilidade do nível de desempenho de seus ativos durante todo o seu período de operação.
Por meio da coleta e da unificação de dados de múltiplas fontes e processos, as organizações
podem concentrar recursos de manutenção, reduzir períodos de inatividade e aumentar a
eficiência operacional dos seus ativos.

$

Reduza os custos com
manutenções e remediação
de falhas em equipamentos

Dê mais segurança para as
operações e processos de
negócio

Diminua o impacto de
eventuais falhas e os períodos
de inatividade

Tome decisões baseadas no
risco e impacto financeiro.

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