Aroplax Reduz Downtime de
Equipamentos de produção críticos ao
implementar o software eManut X3
Histórico
A Aroplax é especialista em projetar/construir moldes de
precisão e produção de moldes de qualidade por injeção. Com
sede em Monticello, Minnesota, eles atendem as indústrias
automobilística, médica, de manufatura, agrícola e de produtos
de consumo. A Aroplax escolheu o
eManut X3 para agendar as tarefas
Os benefícios alcançados com a
de manutenção preventiva.
implantação do X3 foram

Desafio

incríveis.Foi muito simples de
começar a usar o programa e os
resultados tem sido extraordinários.
A natureza amigável do software, o
tutorial on-line e a muito bem
preparada equipe de suporte tornam
minha experiência com o software
X3 mais simples do que eu havia
imaginado.

O departamento de manutenção da
Aroplax tinha a difícil missão, para
não dizer, quase impossível, de gerir
suas responsabilidades e funções de
manutenção sem um sistema
computadorizado ou automatizado. A Ed Radeke
impossibilidade de agendar e
Gerente de Manutenção
acompanhar as manutenções
preventivas, nos seus ativos críticos,
estava criando problemas sérios como downtime, e
consequentemente causando problemas de produção com
impactos negativos nos resultados financeiros da empresa.

Implementação
Mesmo antes de ter sido selecionada como o fornecedor a
eMaint provou sua habilidade de apresentar para Aroplax uma
solução que estava sendo buscada. Trabalhando em parceria
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com o gerente de manutenção Ed Radeke, os especialistas da
eMaint configuraram a conta X3 da Aroplax - incluíndo lay out
das telas, campos de busca e opções do sistema - para atender
seus objetivos específicos. Além disso os membros da equipe
eMaint disponibilizaram uma série de sessões de treinamento
afim de assegurar que o pessoal da Aroplax pudesse iniciar o
uso do software com facilidade.
Dentro de 3 semanas após a introdução do X3 para a Aroplax o
mesmo está implementado e a Aroplax com a ferramenta de
manutenção desejada. Com o software operando, eles podem
planejar e acompanhar adequadamente suas atividades de
manutenção críticas e gerar relatórios precisos sobre seus
ativos.

Resultados
A Aroplax tem confiança no sistema X3 e na equipe que o
suporta. A equipe de manutenção e a gerência acham o
sistema simples de usar e com as ferramentas certas de
análise de dados que permitem a eles tomarem boas decisões
gerenciais. Como resultado da eficiência do sistema, o índice
de downtime decresceu dramaticamente com um impacto muito
positivo na organização como um todo .

Benefícios
Solução base web, fácil de iniciar e sem requisitos de TI.
Melhora dramática no índice de downtime.
Melhora significativa no índice de cumprimento de ordens
de serviços planejadas.
Rapidamente atingiu resultados substanciais de ROI.
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