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eMaint Enterprises acrescenta uma nova ferramenta de
planejamento ao seu software CMMS
Marlton, NJ (Vocus) February 3, 2010 -- A eMaint Enterprises anunciou hoje
que uma Nova Ferramenta de Planejamento foi acrescentada ao seu software
de CMMS X3. A nova ferramenta permite visualizar e designar, com facilidade,
recursos humanos para atuar na lista de ordens de serviço abertas em um
calendário que oferece diferentes visões totalmente customizáveis. Os usuários
do Sistema podem visualizar trabalhos já designados e ainda não designados
aos funcionários, fazer ajustes na programação, e com um código de cores
mostrar no calendário a distribuição das tarefas.
A idéia desta melhoria surgiu no “Portal de Idéias” da eMaint, uma área popular
no web site da eMaint onde os clientes podem sugerir novas características
e votar em novas idéias que eles desejarem ver incorporadas ao Software de
Gestão de Manutenção. “Existem muitas soluções de CMMS no mercado e um
alto grau de fracasso nas implantações”, diz o CEO e fundador da eMaint , Brian
Samelson.
Apesar das estatísticas, a eMaint tem um índice de 96% de retenção de
clientes.”Nós acreditamos que o Portal de Idéias, e nossa habilidade em
responder às solicitações dos clientes de melhorias no produto , sejam um
dos fatores que contribuam para nosso alto índice de retenção”, comenta
Hannelore Fineman, vice presidente executiva da empresa. “O corte nas
despesas, enfentado por muitos de nossos clientes no cenário economico atual,
motivou os mesmos a buscar outras formas de economizar tempo e dinheiro”
de acôrdo com Gene Pargas, vice presidente de desenvolvimento de negócios
da empresa, que acrescenta “Entendemos que esta melhoria na ferramenta de
planejamento atenda esta necessidade”.
A eMaint trabalha no modelo de Software via Web mais conhecido como modelo
Saas - Software como um Serviço, para disponibilizar seu software de gestão de
manutenção eMaint X3. O modelo SaaS permite à eMaint implantar upgrades
no sistema, como a ferramenta de planejamento, à todas as contas on line sem
custo adicional. “Este é um dos benefícios do modelo SaaS que reduz o custo
de propriedade para nossos clientes”, acrescenta Hannelore.
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 14.000 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

