Gerenciamento de
Manutenção
com XHQ
Implantação mais ágil, melhores soluções

Comece suas análises com as nossas
Práticas Recomendadas

Gerenciamento de
Manutenção com XHQ

Os pacotes de práticas recomendadas
do XHQ são pacotes de soluções précustomizados que podem ser integrados
às soluções XHQ existentes para
solucionar problemas comuns no
negócio.

O pacote de soluções Gerenciamento de
Manutenção com XHQ usa dados já
disponíveis em sua organização, para
preparar ordens de serviços, apurar
custos e indicadores de confiabilidade e
ajuda a maximizar o desempenho e a
disponibilidade dos ativos. A solução
permite otimizar suas atividades de
manutenção.

Você obtém:
•

•

•
•
•

Visualizações, ferramentas e
componentes que se conectam a
qualquer sistema XHQ
Abordagens de alto valor e melhores
práticas com base em décadas de
experiência em projetos
Escalabilidade prática comprovada em
diversas áreas do negócio

Quem se beneficia?
Gerentes de manutenção, gerentes de
ativos e gerentes de produção.
Do que se trata:
•

Capacidade de crescimento de instalações
de pequeno a grande porte
•
Total flexibilidade para atender às suas
necessidades

Atualmente, há seis pacotes de práticas
recomendadas XHQ:

•

•
•
•
•
•
•

•

Análise de Lotes
Gerenciamento de Energia
Gerenciamento de KPI
Inteligência para Cadeia de Suprimentos
Gerenciamento de Qualidade
Gerenciamento de Manutenção

Ordens de serviço e rastreamento de
custos de manutenção
Rastreamento de KPIs (por exemplo,
tempo médio entre falhas, tempo médio
para reparo, ordens de serviço antigas)
Integração com SAP, Maximo, sistemas
internos, tickets de operação,
documentos de design de ativos
Cálculo e criação de uma visão geral de
manutenção, com utilizando a base de
dados existente

Seu benefícios:
•

Acesso rápido às siemens.com/xhq
informações,
independentemente da fonte

•

Identifique os melhores desempenhos e
práticas recomendadas

•

Aumente a utilização de ativos e o tempo
de atividade, evitando paradas
inesperadas

•

Reduza custos, evitando excedentes nos
programas de manutenção

•

Aumente a longevidade crítica dos ativos
com a manutenção feita no momento
certo e dentro dos custos planejados

•

Garanta operações seguras

Casos de uso:
Gerenciamento de
Manutenção
•

Visualize KPIs e status da ordem de
serviço (por exemplo, Abertas, Antigas,
Vencidas, Adiadas, etc.), incluindo a área
de trabalho de pedidos

•

Identifique rapidamente quebras críticas
recentes de equipamentos e relacione-as
com locais, áreas de produção e tipos de
equipamentos

Gerenciamento de Manutenção com Software para Inteligência Operacional XHQ

Casos de uso:
Gerenciamento de Manutenção
•

•

Visualize custos por

Software para Inteligência Operacional XHQ
✓

Acesso simples a dados complexos

Tipos de produto/áreas da fábrica

✓

Informações em tempo real

▪

Disciplina de manutenção

✓

Integração visual de dados de diferentes fontes

▪

Tipo de ativo

✓

Consciência Situacional:

✓

Colaboração em todos os níveis

✓

Decisões mais rápidas e melhores, a qualquer
hora, em qualquer lugar

▪

Mês, trimestre, ano ou outros períodos

▪

Identifique rapidamente a manutenção em
atraso nos equipamentos de segurança por
locais, áreas de produção e tipos de
equipamentos

Exemplo de Visualização do Gerenciamento de Manutenção XHQ

Entre em contato conosco para saber
mais como obter benefícios imediatos
com informações confiáveis, em tempo
real, e ao seu alcance.

E-mail: info.br.xhq@siemens.com

® Siemens Digital Industries Software

