
seguido da análise operacional de criticidade e
desenvolvimento da estratégia de manutenção de cada
ativo com a metodologia Siemens possibilitando uma
transparência do planejamento anual de recursos e do
budget de manutenção.

Implementação: com a adequação dos processos do fluxo de
trabalho, ordem de serviços padronizados, gestão de
documentos e Materiais sobressalentes

Controle: partindo de uma metodologia e estruturação
conseguimos coletar um feedback adequando dos
dados do processo de manutenção melhorando a
confiabilidade das informações a serem utilizadas pelos
KPIs.

O quão confiável é sua rede Profinet e Profibus?
Uma rede bem estruturada é fundamental para todos os tipos de processos, 
evita perdas de produção e otimiza ganhos. Para saber a confiabilidade de sua rede, 
a Siemens possui uma metodologia de serviço para análise e certificação de redes.

Pontos de análise:
A solução é aplicável a todos os tipos de processos e permite avaliar todos os pontos 
relevantes para se obter uma rede estável e confiável. 

• Verificação da topologia

• Parâmetros de rede

• Dados estatísticos de rede

• Diagnóstico de rede (incluindo falhas intermitentes)

• Análise estrutural (física) de rede

as ocorrências de eventos, as estatísticas de comunicação, os dados relevantes para 
o funcionamento do protocolo, que juntamente com uma análise estrutural da rede, 
torna-se possível averiguar situação da comunicação profinet e profibus.
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torna-se possível averiguar situação da comunicação profinet e profibus.
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Principais Benefícios

• Melhora da produtividade de
sua planta;

• Certificação da sua rede Profinet
e/ou Profibus;

• Análise de falhas intermitentes;

• Maior confiabilidade no seu
processo;

• Consultoria preditiva e corretiva
por experts Siemens;

• Analisador de última geração
indicado por protocolo;

Dúvidas e informações:
0800 7 73 73 73

atencao.cliente.ac.br@siemens.com

Siemens Industry Services

Solução em análise e
certificação de redes. 
Profinet e Profibus

Certificamos as redes Profinet e Profibus. E também possuimos expertise para 
redes wireless

Z003W9VC
Carimbo




