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Cúpula de usuários eMaint oferece ferramentas
Indispensáveis numa economia apertada
Março 7, 2013 (Marlton, NJ) - Implementar um sistema CMMS avançado é um passo
significativo para assegurar produtividade da corporação e valor ao time de manutenção. Mas
numa economia apertada, os engenheiros de manutenção precisam estar um passo adiante.
Na cúpula de usuários do sistema X3 da eMaint, na primavera, a eMaint Enterprises irá
oferecer oportunidades para relacionamento e aprendizado de melhores práticas, concebidas
exatamente para isto.
A Cúpula de Usuários a ser realizada no Burlington County Enterprise Center em Mt. Laurel,
NJ, dias 16 e 17 de Maio, irá oferecer aos mais de 16.000 usuários dentre 1.200 empresas ao
redor do mundo uma oportunidade de aprender com especialistas como Terry Harris,
Presidente da Reliable Process Solutions. O caminho entre falha na execução e manutenção
pró-ativa pode ser longo e penoso - mas não precisa ser. Em seu discurso, Harris irá
compartilhar os 13 passos infalíveis para o sucesso.
Além disto, os participantes irão:
• Discutir estudos de caso com seus colegas, incluindo Brian O’Connell, Gerente de
Manutenção da Micro-Coax
• Ouvir como a gestão de manutenção se encaixa nas iniciativas do Seis Sigma.
• Participar de clínicas “pergunte aos especialistas”.
• Observar demonstrações da última versão do software e inovações em serviços.
“Começamos a promover Cúpulas de Usuários em 2001, e este ano iremos oferecer esta
grande oportunidade de networking na primavera e no verão”, diz Rona Palmer Diretora de
Marketing da eMaint Enterprises. “Nós iremos atender as necessidades e desejos dos nossos
clientes, e 96% dos participantes dos eventos anteriores dizem que os mesmos são válidos e
que iriam retornar”
Uma nova característica da cúpula de usuários na primavera, será o treinamento dias 14 e 15
de Maio, oferecendo treinamento prático do sistema X3 aos novos clientes.
A eMaint considera treinamento e suporte ao cliente como parte do seu negócio central. Além
da Cúpula de Usuários, a empresa promove seminários pela web mensais e opera um portal na
web chamado eMaint University, que disponibiliza treinamento sob-demanda, a qualquer
momento. Em 2012 a eMaint recebeu a premiação BOSS (Best of SaaS Software) da
THINKstrategies, com base nos resultados alcançados por seus clientes.
-mais-

Sobre a eMaint Enterprises, LLC: eMaint, empresa líder em soluções de CMMS ondemand, vem oferecendo software de gestão de manutenção desde 1986 e foi das
primeiras empresas a disponibilizar uma solução via web no modelo SaaS (Software
com um Serviço) para uma implantação rápida e de baixo custo de propriedade. A base
de clientes da eMaint consiste de mais de 16.000 usuários ao redor do mundo em
1.200 empresas de pequenas e médias organizações, até corporações da Fortune 500
incluindo fábricas, prestadores de serviços, operadores de frotas, empresas de energia
e utilidades, empresas de saúde, universidades, prefeituras e gestores de propriedades
e facilidades.
Para maiores informações sobre os produtos e serviços da eMaint visite nossos sites
em Inglês em www.emaint.com , site no Reino Unido em www.emaint.co.uk , em
Espanhol www.emaint.com/index-esp , em Português em http://br.emaint.com/index.php

