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eManut Abre Centro de Experiência no sudoeste da Flórida
Provedor de software CMMS cria um local para exploração interativa e prática
17 de outubro de 2013 (Marlton, NJ) - eMaint Enterprises, uma empresa líder em gestão de sistemas
de manutenção informatizada (CMMS), tem o prazer de anunciar a abertura do Centro de Experiência,
um espaço totalmente envolvente para os clientes aprenderem e explorarem seu principal produto,
eManut X3 CMMS. Como um líder inovador na indústria de gestão de sistemas de manutenção
informatizada, eMaint é o primeiro provedor de CMMS a fazer um espaço de aprendizagem para
exploração interativa e prática, disponível para seus clientes, como um serviço de valor adicionado. A
visualização do espaço no sudoeste da Flórida foi realizada no dia 19 de setembro para clientes
selecionados.
O Centro de Experiência é um espaço de aprendizagem interativo, onde os clientes podem explorar toda
a gama de capacidades X3 CMMS, em um local para exploração interativa e prática, com uma variedade
de dispositivos, e têm acesso direto aos especialistas da eMaint, que podem responder perguntas e
oferecer orientação. O Centro de Experiência é um destino que tanto clientes novos quanto existentes
da eManut podem aproveitar esta oportunidade para planejar sua implementação inicial, ou levar o uso
de eManutt X3 para o próximo nível.
O espaço é equipado com uma gama de dispositivos - muitos deles móveis - para permitir aos clientes
experimentarem várias características X3 e explorar como eles se comportam em dispositivos que
possam ser utilizados em suas operações. Com a crescente popularidade da computação móvel, a
eMaint reconhece que o uso de um CMMS não precisa ser restrito a computadores desktop. Equipado
com tablets, smartphones, dispositivos de Código de Barras, computadores de mesa e muito mais, o
Experience Center é projetado para simular os ambientes de trabalho dos usuários X3 eManut.
Cliente da eMaint Jason Morden, da XTO Energy comentou sobre sua viagem para o Centro de
Experiência: "No Centro de Experiência eu encontrei uma solução móvel para a minha empresa, que se
adapte ao nosso ambiente. É o equilíbrio perfeito entre a funcionalidade e a portabilidade, e é capaz de
conformar-se com os rigorosos requisitos de nosso departamento de informatica. Vê-los todos
trabalhando juntos foi definitivo, valeu a pena. "

Centro de Experiencia permite aos clientes:
 Experimentar o software na prática, em um ambiente de teste
 Experimentar X3 em uma variedade de dispositivos que melhor correspondam às suas
necessidades
 Explorar novas oportunidades de melhoria e "experimentá-los" livre de risco
 Ter um especialista de produto ao lado deles, orientando a experiência e respondendo às suas
perguntas, enquanto exploram.
"O Centro de Experiência se estende muito além do software X3 eManut. Ele vai abrir as portas para
uma inédita experiência pratica de aprendizagem, proporcionando aos nossos clientes ferramentas
multi-sensoriais para garantir o seu sucesso final no gerenciamento de manutenção ", diz Brian D.
Samelson, CEO da eMaint.
O acesso ao Centro de Experiência, e pela oportunidade de trabalhar ao lado de especialistas da eMaint,
tem grande valor, e está disponível para clientes de contas gerenciadas de eMaint. "Na maioria das
implementações de software de sucesso, especialmente com um sistema tão robusto como CMMS X3,
os clientes a implementam em fases, disse Hannelore Fineman, Vice-Presidente Executiva da eMaint. "O
Centro de Experiência oferece um tipo de parceria com os nossos clientes de uma forma mais prática,
uma forma de garantir o sucesso durante o seu processo de melhoria contínua."
O investimento da eMaint na educação do cliente e compromisso com uma ampla gama de serviços é
um componente essencial para o seu sucesso e um importante diferencial. Além de inovador, o Centro
de Experiência eMaint também abriga Webinars mensais sobre a Melhor Prática em Manutenção e
confiabilidade, e opera um e-learning baseado na web e portal de recursos da indústria, Universidade
eManut, que oferece treinamento sob demanda a qualquer hora, em qualquer lugar .
Sobre eMaint Enterprises, LLC
eMaint, líder em soluções de CMMS sob demanda, tem fornecido soluções de software de gestão de
manutencão desde 1986, e foi um dos primeiros provedores de CMMS para desenvolver um "Software
as a Service" completamente baseado na web (SaaS) uma implementação mais rápida, a um custo total
de propriedade mais baixo.
A base de clientes da eMaint é composta por mais de 18.000 usuários em todo o mundo em 2.000 locais
que vão desde pequenas e médias organizações a empresas Fortune 500, incluindo fabricantes,
prestadores de serviços, operadores de frotas, empresas de energia e serviços públicos, centros de
saúde, universidades, municípios e instalações e gerentes de propriedade .
Para mais informações sobre produtos e serviços eMaint, por favor visite o site principal
www.emaint.com, o site da EMEA em www.emaint.eu, o site do Reino Unido em www.emaint.co.uk, o
site em língua espanhola www.emaint.com.mx ou o site no idioma Português www.emanut.com.br.
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