
Descrição do Treinamento

O Treinamento do COMOS MRO é destinado a planejadores, equipe de manutenção, engenheiros e futuros
administradores e usuários da ferramenta. Durante o curso é apresentada as funcionalidades básicas do módulo
MRO, objetos específicos e diferentes tipos de manutenção.
Além disso, o participante aprenderá como usar as ferramentas apropriadas efetivamente e será treinado nos
plugins e funcionalidades especiais.
Esse treinamento e os tutoriais permitem ao participante criar planejamento de manutenção, pacotes de trabalho
(workpackages), rotas (tours) e gerenciar os recursos. As funcionalidades do banco de dados padrão do COMOS
serão utilizados para o treinamento.

Pré-Requisito: Treinamento COMOS Básico
Duração: 2 dias
Conteúdo:            Objetos e estruturas MRO

 Usando objetos de engenharia (para Engenharia de processos) como base para os

objetos MRO

 Criação de objetos MRO com estrutura de unidades e estoque/almoxarifado

Planejamento da Manutenção

 Criação de planos de manutenção para equipamentos

 Definindo cronograma de planos de manutenção baseado em tempo e/ou

condição

 Criação de pacotes de trabalho com atividades

 Criação de rotas de manutenção com pacotes de trabalho associados e relatórios

Gerenciamento de Recursos

 Especificando a equipe por qualificações

 Alocando de recursos nas atividades de manutenção

 Plugins “Resource management” e “Resource monitor”
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Manutenção Reativa (corretiva)

 Plugins “Easy event” (criação rápida de eventos) e “Event manager”

(gerenciamento de eventos)

 Criação de eventos

 Plugins “Maintenance preview” e o “Object search”

 Plugin “Maintenance Demon“

 Configurando planos de manutenção para o “Maintenance Demon”

 Trabalhando o com o plugin “Maintenance Demon”

Gráficos

 Criação do objeto “Project” para diagramas

 Adicionando atividades para o objeto “Project”

 Criação e edição dos gráficos “Network” e “Gantt”

Pedidos de manutenção e documentos

 Criação de pedidos de manutenção

 Criação do objeto “Law”

 Importação de documentos externos e adicioná-los como link

 Manuseio de instruções de trabalho

 Outros recursos

 Calculando o índice de prioridade de risco

 Abrindo um gráfico de risco 3D

 Visão geral e interfaces do COMOS Web/ WebMRO and Mobile MRO
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