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A eMaint irá se apresentar na 27a. Conferência Anual Internacional de
Manutenção para mais de 800 profissionais de Confiablidade em
Manutenção.
Pargas e Wagoner apresentarão como Planejar e Executar, com sucesso, o piloto e a
implantação de um sistema de confiabilidade.
19 nov 2012 (Marlton, NJ) - eMaint Enterprises, líder mundial em sistemas de gestão de
manutenção baseados em nuvem, está pronta para participar da 27a. Conferência Anual
Internacional de Manutenção (IMC) à realizar-se de 4 a 7 de Dezembro em Bonita Springs,
Flórida. Gene Pargas, Vice-Presidente de Contas Estratégicas da eMaint fará co-apresentação
com James Wagoner, Engenheiro de Campo Regional da Cintas em "Chaves para Planejamento
e Execução de um piloto de sucesso em Confiabilidade".
" A eMaint está muito entusiasmada em participar desta conferência de alta qualidade para os
líderes de confiabilidade de manutenção", disse Brian Samelson, CEO e Presidente da eMaint.
"Temos o prazer de apresentar alguns de nossos sucessos no planejamento e execução em um
de nossos projetos estratégicos de multi-localização em confiabilidade. Esperamos que a nossa
participação em conferências como esta venha ajudar-nos a continuar nosso crescimento e
evolução como um dos principais provedores de gerenciamento de manutenção. "
Sr. Pargas foi o gerente de projeto durante o trabalho da eMaint com a Cintas. Ele trabalhou
junto com o Sr. Wagoner para assegurar que o piloto e o lançamento fossem um sucesso. Sr.
Pargas foi fundamental na seleção da eMaint para participar da conferência.
A apresentação irá se concentrar em como uma equipe pequena pode liderar e executar uma
iniciativa de sucesso como a implantação do Programa de Confiabilidade. Eles irão compartilhar
as chaves para o sucesso na formação de uma equipe de projeto, obtendo aprovação, definindo
expectativas, selecionando os participantes certos para um programa piloto, mantendo o projeto
no curso certo, criando e gestionando o plano de implementação, comunicando progressos, e
alcançando os objetivos, resultando em um programa que a corporação aprovou e que os
gerentes de fábrica estão clamando por participar.
A Conferência Internacional de Manutenção é uma conferência de alta qualidade educacional,
possibilitando exposição e “networking” aos líderes de manutenção de confiabilidade, gestores
de ativos e qualquer pessoa que esteja também envolvida com monitoramento de condição. O
evento educacional de quatro dias oferece 10 oficinas, 20 cursos curtos de certificação e mais de
70 apresentações tipo laboratório.
Sobre a eMaint Enterprises, LLC
eMaint, empresa líder em soluções de CMMS on-demand, 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 , em Espanhol www.emaint.com/index-esp , em Português em
http://br.emaint.com/index.php
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