
CONTROLE DE FORMA 
SIMPLES E EFICAZ AS 
MANUTENÇÕES DE SEUS 
EQUIPAMENTOS



Com o controle na manutenção de equipamentos 
de rodagem e não rodagem, a empresa tem a 
informação exata de reparos feitos em seus 
equipamentos, quais peças foram uti lizadas 
e os gastos com tais reparos.



PÚBLICO ALVO
EMPRESAS DE EQUIPAMENTOS RODANTES

EMPRESAS DE EQUIPAMENTOS NÃO RODANTES



PRINCIPAIS PONTOS

Controle de equipamentos
De rodagem: frotas.
De não rodagem: ar-condicionado, fi ltros, máquinas, computadores, etc.

Gestão de OS
Controle sobre o plano de
manutenção, material e recursos.

Gestão de pneu
Controle de toda vida úti l do pneu



PILARES

Cadastro de equipamentos
(Rodantes e não rodantes)

Cadastro de componentes 
e periféricos

Gestão de documentos

Plano de manutenção preventi va Ordem de serviço Gerenciamento do custo 
do equipamento

Controle de pneus



PILARES

Organize seus equipamentos por ti po, 
montagem (em caso de frotas) e aponta-
mentos (km ou dias corridos até a próxi-
ma manutenção).

Tenha em mãos o controle sobre cada 
componente de seus equipamentos. 

- Cadastro de equipamentos

- Cadastro de componentes
   e periféricos



PILARES

- Gestão de documentos
Controle os processos e os serviços realizados por sua empresa, bem como a vida úti l de seus equipa-
mentos.



PILARES

Defi na o processo de manutenção do eq-
uipamento e crie uma agenda com alerta 
para informar a proximidade da data de 
manutenção.

- Plano de manutenção preventi va



PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



PILARES

Gere automati camente a ordem de 
serviço para a equipe ou responsável pela 
manutenção. A OS pode ser criada indi-
vidualmente para atender medidas corre-
ti vas.

Contabilize os gastos exatos com reparos 
e manutenções feitas em sua empresa.  

- Ordem de serviço (OS)

- Gerenciamento do custo
   do equipamento



ORDEM DE SERVIÇO



ORDEM DE SERVIÇO



PILARES

- Controle de pneus
Controle toda a vida úti l do pneu! O módulo permite ter controle por número de série do pneu, dote, 
marca, sulco, entre outros.



Controle de manutenções completo
Tenha informações completas das manutenções 
realizadas pela empresa, desde quem solicitou a 
manutenção, passando por previsão de horas e 
reparos, até terceirização de serviços.

Fluxo de manutenção oti mizado 
Estenda a vida úti l de equipamentos da sua em-
presa e economize com o controle de fl uxo de 
manutenção.

Gestão sobre custos exata
Saiba exatamente todos os gastos envolvidos 
em manutenções e reparos, tanto gerais, quanto 
específi cos.

VANTAGENS



Controle de estoque melhorado 
Diminua o extravio de pneus ou peças durante 
a manutenção e facilite o controle sobre o envio 
de pneus e peças sucateadas em casos de reca-
pagem ou reestruturação. 

O Maintenance surgiu da neces-
sidade de muitas empresas de con-
trolar e contabilizar a manutenção 
de seus equipamentos, bem como 
os gastos com tais reparos.
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