O futuro do seu
planejamento de serviços
começa aqui
Você pode até achar que está evitando falhas ao
planejar serviços de manutenção com base no
calendário. Isso, no entanto, não impede que seus
ativos sejam danificados ou parem de funcionar de
forma inesperada, prejudicando suas operações
ao falhar antes do serviço programado.
Os custos de manutenção têm impacto
considerável nos seus resultados financeiros.
Uma pesquisa divulgada pela Abraman
(Associação Brasileira de Manutenção e Gestão
de Ativos) em seu último Documento Nacional,
em 2013, revelou, que 4,69% do faturamento
bruto da indústria é gasto com manutenção.
O planejamento e a programação de serviços,
junto com os custos de mão de obra e peças
de reposição, estão entre os gastos que mais
influenciam no valor dessa conta, impactando
diretamente a eficiência operacional e os
resultados de negócio.
Como planejar intervenções em um número cada
vez maior de ativos que precisam funcionar no

máximo de sua capacidade e manter níveis de
disponibilidade adequados a suas necessidades?
A solução está em um planejamento e
uma programação de serviços que leva em
consideração as condições reais de cada
ativo, unindo a gestão da manutenção e a
gestão de ativos para agregar valor ao negócio,
possibilitando o uso mais eficiente dos ativos do
seu sistema produtivo.

Eleve seu nível de produtividade e
eficiência operacional

Programe serviços de forma
automática e otimizada

Para aumentar a eficiência operacional e
garantir a disponibilidade adequada dos ativos,
reduzindo custos de manutenção e riscos de
paradas não programadas, é preciso contar com
um planejamento e uma programação otimizada
de atividades, adaptando-se às necessidades e
às restrições de cada indústria.

Além de se integrar facilmente a sistemas proprietários existentes e soluções de mercado
como SAP, Microsoft Project®, Microsoft Excel® e IBM Maximo®, a Solução para Otimização
de Planejamento & Programação de Serviços da Atech oferece a possibilidade de programar
serviços de forma automática e otimizada, levando em consideração a estrutura hierárquica
dos equipamentos e respeitando relações de dependência entre os serviços, datas-limite,
demandas de produção, orçamento e aproveitamento de paradas para programação de
intervenção nos ativos.

Pensando nisso, 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 dar origem à sua Solução para Otimização
de Planejamento & Programação de Serviços.

Com navegação visual e intuitiva para planejamento de serviços e gestão de recursos, o
usuário ainda pode realizar manualmente ajustes finos de programações e fazer avaliar
diferentes cenários e alternativas de planejamento e programação.

Além de analisar, simultaneamente, as
necessidades de produção, as prioridades de
manutenção, as diretrizes de planejamento e
as restrições de recursos, o moderno sistema
da Atech fornece uma série de sugestões
para otimizar a programação e a execução dos
serviços, ajudando você a atingir a excelência
em produtividade e eficiência operacional.

Veja alguns dos resultados que você pode obter ao usar a Solução para Otimização de
Planejamento & Programação de Serviços da Atech para elevar sua estratégia ao futuro:

$

Garantia da disponibilidade
adequada dos ativos

Melhor uso da mão de
obra disponível

Redução de custos de
manutenção

Priorização de serviços e
redução de intervenções
não programadas

Redução de riscos de paradas
não programadas

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

Aumento da eficiência
operacional

Aumento do índice de
cumprimento da programação

Aumento do índice de
cumprimento da programação

Redução do tempo de
parada de equipamentos
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