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CMMS é uma “Necessidade, Não é Luxo”; Vice Presidente da eMaint irá
falar na Conferência de Confiabilidade para Indústria de Construção
Janeiro 11, 2013 (Marlton, NJ) - Operadores de máquinas pesadas na indústria de construção
não podem mais se dar ao luxo de não ter um sistema de gestão computadorizado de
manutenção (CMMS), diz Gene Pargas, Vice Presidente de Contas Estratégicas da eMaint
Enterprises. Pargas será um dos oradores de destaque da Conferencia Anual de Confiabilidade
e Manutenção Deckel & Moneypenny a ter início dia 25 de Fevereiro no JW Marriot Buckhead
em Atlanta, Estados Unidos.
A conferência, um dos foruns de destaque para melhorias de produtividade na indústria de
construção, irá apresentar especialistas em tópicos como aumentando a confiabilidade dos
equipamentos, reduzindo o custo de propriedade e maximizando os benefícios da análise de
óleo.
Pargas cujo tópico intitulado: “ Por que você não pode Dar-se ao Luxo de Não ter um Sistema
de Gestão de Manutenção”, é um especilaista em produtividade que trabalhou com centenas
de corporações Americanas e Internacionais, incluíndo Chevron, PolyOne, Sun Maid, EnCana
Oil e Gas, Cintas e Avago Technologies. Gerente Senior da eMaint desde 2006, ele trabalha
com executivos em uma série de indústrias para identificar suas necessidades de CMMS/EAM
e assegurar implementações de sucesso.
Na sua palestra, Pargas irá compartilhar estudos de caso ilustrando como as empresas vem
usando um CMMS para reduzir custos de manutenção, reduzir o downtime dos equipamentos e
melhorar o retorno sobre os ativos. Para maiores informações sobre a conferência, visite:
reliabilitymaintenanceconference.com
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 950
sites 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

