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Três etapas podem transformar Downtime em Uptime:
Vice Pres. eMaint compartilha segredos na Conferência Reliability 2.0
Abril 8, 2013 (Marlton, NJ) - Quando “rodar até quebrar” é de fato o procedimento normal em
uma operação de manutenção, é necessária uma mudança cultural.
Na conferência Reliability 2.0 em Las Vegas, Gene Pargas, Vice Presidente de Contas
Estratégicas da eMaint Enterprises, irá junto com Boyd Helm, Gerente de Confiabilidade e
Manutenção da Cardinal CG, contar como eles fizeram acontecer.
Quando Helm se juntou à planta da Cardinal Glass, de Buford, Georgia os colaboradores
estavam trabalhando 24/7, havia ocorrido 3 sérios acidentes nos últimos 30 dias, e muito
embora ninguém estava monitorando com precisão, equipamentos críticos estavam parados
15% do tempo. Ele então implantou o sistema eMaint X3, CMMS, e com o suporte da empresa
iniciou uma campanha por mudanças culturais.
Os resultados: O Downtime caiu para menos de 1%, a produção diária média subiu 40% e os
colaboradores estavam trabalhando 43% menos horas.
“Os desafios enfrentados por Boyd quando ele procurou a eMaint não foram únicos”, diz
Pargas. “Muitas operações de manutenção não tem uma cultura de prevenção, em grande
parte pois eles não tem os dados para suportar isto”.
Na sua palestra dia 11 de Abril às 9:45am - intitulada “ Você virou o Downtime de ponta cabeça;
e agora ?” - Pargas e Helm irão oferecer um guia passo a passo para ajudar outras empresas a
enfrentar os mesmos desafios. A conferência patrocinada pela ReliabilityWeb.com, tem por
objetivo delegar aos profissionais responsáveis por cuidados com ativos, confiabilidade e
manutenção informações para facilitar alta performance. Para maiores informações sobre a
conferência visite http://maintenanceconference.com/r2/
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 18.000 usuários ao redor do mundo em
3.500 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

