O CMMS nova geração e
primeira rede social da
manutenção

www.mobility-work.com

A CONSTATAÇÃO DOS CLÁSSICOS
SOFTWARES CMMS:

POR QUE MOBILITY WORK?
ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO

Eles são caros e difíceis de configurar em uma
empresa.
A configuração e treinamento de usuários levam
um tempo considerável e um muitos recursos.
Eles são sentidos como um “rastreamento” pelos
usuários que não recebem benefícios em retorno.
A qualidade das informações inseridas e os
meios de análise não permitem qualquer tomada
de decisão.
Nenhum CMMS permite a troca de informações
entre dois sites de um mesmo grupo, muito
menos entre empresas diferentes com o mesmo
equipamento.
As interfaces não são agradáveis. A ergonomia
do software é muito diferente das aplicações
apreciadas e usadas em todo o mundo na vida
cotidiana.
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SOLUÇÕES
MOBILITY WORK RESPONDE A ESTA QUESTÃO, OFERECENDO A
POSSIBILIDADE DE:

Gerenciar seu serviço de
manutenção graças a
uma ferramenta simples,
ergonômica e responsivo:

Facilitar o trabalho de
técnicos diariamente com:

Analisar dados de
sua manutenção com
ferramentas simples e
integradas Big Data, que
você pode conectar com
outras aplicações (ERP, etc.).

Intercambiar com industriais
que compartilham os
mesmos problemas de
maneira anônima

Acesse Mobility Work de
qualquer tipo de dispositivo.
Esteja ciente de intervenções
realizadas ou em andamento
em sua fábrica graças ao feed
de notícias.
O calendário permite
planejar e seguir o curso de
cada intervenção.

Uma entrada simplificada
da informação sobre suas
intervenções.
Fácil acesso a mais recente
solução de problemas com o
fluxo notícias e versão móvel.
Uma busca rápida de
documentos ou peças de
sobra.

Nosso CMMS não requer
nenhuma programação ou
habilidades de informática.

(troca
de
peças
substituição, etc.)

de
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CRIE RAPIDAMENTE AS FICHAS
DE SEUS EQUIPAMENTOS
CRIE SEUS EQUIPAMENTOS
Graças à sua interface e
catálogo de equipamentos da
comunidade, crie o seu
equipamento em menos de um
minuto.

* Picture: 3d-printed spare part by Spartacus3D
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GERENCIE FACILMENTE SUAS MÁQUINAS
VISUALIZE SEU PARQUE DE MÁQUINAS
Encontre seu equipamento com muita facilidade graças ao
mecanismo de pesquisa de alto desempenho.
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MELHORAR O PLANEJAMENTO
DA SUA MANUTENÇÃO
PLANEJE SUA MANUTENÇÃO
Melhore a gestão da sua equipe e o acompanhamento do
seu trabalho.
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ACESSE O FLUXO DE
NOTÍCIAS DA SUA FÁBRICA
MANTENHA-SE INFORMADO PARA MAIS EFICIÊNCIA
Acesse as últimas intervenções de manutenção, solicitações de produção, etc.
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GERENCIE SEUS DOCUMENTOS

ADICIONE E PESQUISE
SEUS DOCUMENTOS
Acesse
rapidamente
seus
esquemas eléctricos e integre
fotos, vídeos e sons ao seu
equipamento.
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ESCOLHA O NÍVEL DE CONFIDENCIALIDADE
DOS SEUS DADOS
PROTEJA SEUS DADOS
Escolha o grau de informação que você quer compartilhar com a
comunidade.
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ANALISAR SEUS DADOS E TOMAR
A DECISÃO CORRETA
DESCUBRA OUTRA DIMENSÃO
Melhore a análise dos seus dados graças à nossa ferramenta Big Data e
facilmente cruze seus dados com outros sistemas (ERP, etc.).
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PARTICIPE DA PRIMEIRA
COMUNIDADE DE MANUTENÇÃO
COLABORE
Troque informações, sua experiência , peças de substituição e
comunique com outros membros que tem os mesmos problemas
que você.

www.mobility-work.com

BENEFÍCIOS TECNOLÓGICOS

Não requer nenhuma
instalação

Atualizações frequentes

Uma análise detalhada do
seus dados

Graças
à
nuvem,
o
aplicativo
Mobility Work é acessível de qualquer
computador, tablet ou smartphone, e
seu uso não requer qualquer treinamento
em informática.

A transparência sobre problemas que
os usuários encontram e a expertise
de nossa equipe de desenvolvimento
nos permitem fazer atualizações mais
próximas as necessidades do usuário.

Graças ao algoritmo de análise de
dados desenvolvido por equipes do
trabalho de Mobility Work, descubra
uma experiência única no tratamento
de seus dados e na sua tomada de
decisão.
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ESTIMATIVA DOS BENEFÍCIOS
(APÓS RELATÓRIOS DE 6 MESES DE USO)

PROBLEMÁTICAS

SOLUÇÕES
MOBILITY WORK

REGISTRAR UM EQUIPAMENTO

2 minutos para Mobility Work vs 1 hora em um
CMMS clássico

Exemplo: Fábrica - 400 Máquinas - 14h vs 400h
para um CMMS clássico
Ganho: 386 h - 48 dias

PARADA DE PRODUÇÃO INTERVENÇÃO DE PRODUÇÃO

Acesso rápido à história da máquina com seu
smartphone

5% menos tempo em uma intervenção

PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES

Melhor gerenciamento /
planejamento das intervenções

10% do tempo de intervenção:
Ganho: 14 h / mês / técnico

INFORMAÇÃO SOBRE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Pesquisa rápida na barra de pesquisa e no seu
smartphone

6% do tempo de intervenção:
Ganho: 8 h / mês / técnico

GESTÃO SOBRE AS PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

BENEFÍCIOS

Ajuda com a implementação do 5S /
reabastecimento automático / previsão das 10% do orçamento de manutenção para peças
de reposição
compras de peças de substituição / valorização
do estoque

RELATÓRIOS

Relatórios automáticos e dinâmicos graças a
ferramenta analítica

15% do tempo do gerente de manutenção

ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO / CAPEX

Acompanhamento ao vivo de suas despesas
(mão de obra / pedido / peças de substituição) Tomada de decisão: manter ou investir?

3% do seu orçamento de manutenção
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ESTIMATIVA DO CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO
E DE USO
PROBLEMÁTICAS

MOBILITY WORK

CLASSICO CMMS

COMPRA DO APLICATIVO

Assinatura 30 € / mês / perfil técnico de
manutenção ou administrador

€ 20.000 - € 100.000

INFRAESTRUTURA INFORMÁTICA

Incluída na assinatura

2500 € / mês

SUPORTE

Incluída na assinatura

Entre 2000 € - 10 000 € / ano

FORMAÇÃO DOS USUARIOS

Nenhum treinamento necessário

De 3 a 5 dias

RELATÓRIOS

Incluídos na assinatura

Programação dos computadores necessária

INTEGRAÇÃO DO SEU HISTÓRICO EXCEL

Incluídos na assinatura

Alguns dias de serviço

CONEXÃO COM SEU ERP PAINEL DE ANÁLISE
DINAMICO (MÃO DE OBRA + PEÇAS DE
SUBSTITUIÇÃO + FORNECEDORES)

2000 euros / fábrica

Technologia Big Data - Entre 30.000 e 50.000 €

CONEXÃO COM OUTRO SISTEMA

Usando APIs

Programação informática necessária

ATUALIZAÇÃO

Incluída na assinatura Automática toda semana

Alguns dias de prestação de serviço
programação informática necessária

/
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NÃO HÁ RAZÕES PARA NÃO TENTAR
Tentar o aplicativo

Uma subscrição
mais barata que
um interruptor

Ajustável à sua
empresa e suas
necessidades

Sem compromisso

Nada
melhor
que
um
teste gratis para ter uma
ideia de como funciona
o produto. Tente Mobility
Work para perceber melhor
os benefícios que traria
no seu departamento de
manutenção.

30 € / mês por perfil
técnico
de
manutenção
ou administrador, é de fato
mais barato do que um
interruptor, e muito pouco em
comparação a poupança
realizada no seu nível de
orçamento de manutenção.

Nos
comprometemos
a
fornecer uma ferramenta
perfeitamente
adaptada
às necessidades de nossos
clientes.
Nós
usamos
o
método Ágil e oferecemos
atualizações semanais.

Quer parar sua subscrição
Mobility
Work?
Não
se
preocupe,
você
pode
cancelar-la
a
qualquer
momento. Além disso, seus
dados lhe pertencem e estão
disponíveis para baixar em
qualquer momento.
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CONTACTE-NOS
+33 6 08 77 12 75
contact@mobility-work.com
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