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IWXE ³TSGE HE .RHÅWXVME  I HE JYtura 5.0, da digitalização, da otimização de recursos, é fundamental
IYQEY\¸PMSQYMXSMQTSVXERXITEVEEQERYtenção fabril ter um programa de gestão da
PYFVMǻGE±SUYITIVQMXEVIRXEFMPM^EVVIGYVWSW
I SXMQM^EV E JYR±S PYFVMǻGE±S )IWHI 
UYIE848&11YFVMǻERXWHIWIRZSPZIYYQTVSKVEQEHI,IWXSHE2ERYXIR±SWSFVIXYHS
HMVIGMSREHS TEVE E PYFVMǻGE±S MRMGMEPQIRXI
S 8., Traitement Informatique de Graissage
Em 2008 desenvolveu uma nova versão, a
8.,<5IIQEEXYEPZIVWS8.,
48.,XIQHYEWZIVWÀIWYQEZIVWS8.,
 )IWOXST GSQTEX¸ZIP GSQ ;MRHS[W EGSRWIPL«ZIPHMWTSVHI;MRHS[WIYQEZIVWS
8.,2SFMPIGSQ&RHVSMH48.,IRGSRXVE-se traduzido em mais de 11 idiomas (portuKY´WMRGPY¸HS48.,TIVQMXIJE^IVEKIWXS
HEPYFVMǻGE±SIQERYXIR±SHIYQEYRMHEHIJEFVMPHIYQEJVSXEXVERWTSVXIWSFVEWTÅblicas, minas entre outras.

O TIG 6 PERMITE
•
•
•
•
•
•

,IVMVS5PERSHIPYFVMǻGE±SIUYMTEQIRXSTSRXSTVSHYXSTIVMSHMGMHEHI
Agendamento dos trabalhos, validações,
SXMQM^E±SHEWMRXIVZIR±ÀIW
(VME±SHITIVGYVWSW VSXMREW
Análise dos custos de manutenção e luFVMǻGE±S QSHISFVEITVSHYXSW
Preparar diversos tipos de relatórios das
MRXIVZIR±ÀIWIJIXYEHEW
,IWXS HEW ER«PMWIW HI ¾PIS &XVEZ³W HS
programa poderá saber a data de recolha de amostras bem como analisar os
resultados das análises de óleo efetuadas
WMWXIQE &3&( I\TSVXERHS SW VIWYPXEdos para a programa e permitindo efetuar
diversos tipos de relatório em função dos
resultados obtidos.

O TIG 6 PERMITE GERIR
•
•
•

•

Manutenção preventiva, operações a reaPM^EVRSTIV¸SHSHIǻRMHS JVIUY´RGMEHEXE
Manutenção corretiva, operações não
TPERMǻGEHEW
Manutenção condicional, realizadas deviHSEYQEVIGSQIRHE±SZMRHETSVI\IQTPSHIYQEER«PMWIHI¾PISHIZMFVE±ÀIW
Operações antecipadas, isto é, quando a
máquina para por qualquer razão e procede-se à antecipação das operações a
efetuar.

A ligação à cloud permite interligar todos os
dados trabalhados.

A VERSÃO TIG6 MOBILE

Permite através de um sistema Android ter
acesso às ordens de trabalho no tablet e proceder à validação no local dos trabalhos reali^EHSWI\MFM±SHSWTVSGIHMQIRXSWSYHSGYmentos relacionados à operação, registo de
SFWIVZE±ÀIW XIQTIVEXYVEW VY¸HSW JYKEWƾ
VIKMWXS HE TSWW¸ZIP MRHMWTSRMFMPMHEHI HE Q«UYMREWIVTSWW¸ZIPXMVEVYQEJSXSIEWWSGM«PE
à ordem de trabalho, ter a base de dados de
PYFVMǻGE±S PYFVMǻGERXIÅPXMQEHEXEHISTIVE±SER«PMWIHIVIWYPXEHSWRSTV¾TVMSPSGEP
Ter códigos de barras e tags.

&WTVMRGMTEMWZERXEKIRWVIKMWXSRSTV¾TVMSPSGEPHSWXVEFEPLSWIJIXYEHSWWMQTPMǻGE±SHE
validação dos trabalhos e redução dos erros.

A versão Mobile permite ganhar tempo, reduzir custos de mão de obra (validação automáXMGEVIHY±SHITETIPIRXVISYXVSW

*Q GSRGPYWS S 8.,  ³ YQ TVSKVEQE HI
KIWXSHEPYFVMǻGE±SUYIZEMTIVQMXMVUYEPquer área de manutenção (industrial, frotas,
SFVEW TÅFPMGEW QIPLSVEV E TVSHYXMZMHEHI
dos equipamentos minimizando os custos de
manutenção. M
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