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Desafios para os engenheiros da planta
Na era da globalização, as empresas de
engenharia, compras e construção (EPCs)
estão enfrentando exigências cada vez mais
fortes. Os projetos não estão apenas se
tornando mais complexos, como também
são implementados globalmente. Isso
resulta em maior concorrência. Os EPCs
precisam garantir a assistência em todo o
site para todas as partes interessadas no
projeto, incluindo parceiros. Isso requer
coordenação eficiente para uma implantação bem-sucedida. Todas as pessoas envolvidas precisam ter acesso global a dados e
documentos atualizados do sistema.
Engenharia de planta eficiente - COMOS
O portfólio modular do COMOS fornece aos
EPCs as melhores soluções de software para
processos de engenharia eficientes em
todas as disciplinas.

Gerenciamento global da planta
em um banco de dados único e
sem perda de dados

Suas vantagens com COMOS
• Projetos mais curtos por meio da engenharia rápida e eficiente
• Colaboração eficiente de todas as partes
interessadas do projeto em um banco de
dados global e único
• Redução de custos por meio de dados
sempre atualizados e consistentes
• Comissionamento mais rápido através
da redução de erros e de retrabalho

Engenharia integrada
A solução de software COMOS supera as
barreiras entre todas as disciplinas envolvidas em um projeto de planta industrial.
Garante um fluxo contínuo de informações
sem perda de dados nas fases individuais do
ciclo de vida de uma planta. Todas as divisões e usuários envolvidos em um projeto
têm acesso contínuo aos dados atuais do
sistema nos vários sites, independentemente do fuso horário. Isso facilita de maneira
integrada e consistente

todo o planejamento e a documentação. O
COMOS cria os pré-requisitos para fluxos de
trabalho eficientes e suporta a cooperação
interdisciplinar em uma única plataforma de
dados. Como resultado, os fluxos de trabalho são acelerados, automatizando as trocas
de informações. Assim, o COMOS suporta
no aumento da produtividade, segurança e
eficiência econômica dos projetos do seu
sistema.
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Informações de Segurança
Para proteger plantas, sistemas,
máquinas e redes contra ameaças
cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente
- um estado holístico e um
conceito de segurança industrial
de última geração. Os produtos e
soluções da Siemens formam
apenas um elemento desse
conceito. Para mais informações
sobre segurança industrial, visite
http://www.siemens.com/
industrialsecurity.
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