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Confiabilidade
e inteligência na 
gestão dos seus 
equipamentos. 

O UPSIM  é a mais completa plataforma de 

gestão de equipamentos permit indo que todos 

os ser viços técnicos real izados pela equipe de 

manutenção sejam feitos de forma rápida e 

ef ic iente,  trazendo o aumento da produtiv idade 

dos equipamentos e consequentemente a 

diminuição dos custos.
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A importância de uma gestão de 
equipamentos adequada.

Benefícios de utilizar o UPSIM.

Praticidade e agilidade Monitoramento

M.I. (Maintenance Intelligence)

Funcionalidades

Gerenciamento convencional  de equipamentos per-

mite que a produção e a produtiv idade sejam reféns 

da gestão,  devido à alta frequência de manutenções 

corret ivas ,  baixo acompanhamento e alto custo de 

reparo.

Com o UPSIM ,  a  produção e a produtiv idade são 

alavancadas por decisões intel igentes baseadas em 

acompanhamento,  monitoramento,  predições e 

sugestões

Aumento da produção e/ou produtiv idade

Diminuição de custos com manutenções
corret ivas

Maior disponibi l idade de máquina

Faci l idade na tomada de decisões
(Decisões intel igentes)

Otimização da gestão de documentos e
cer t i f icados digitais

Aumento da segurança,  qual idade e
ef ic iência dos equipamentos

Melhora o relacionamento com orgãos
de f iscal ização e qual idade

A plataforma UPSIM  opera em nuvem sendo a 

solução ideal  para a gestão e monitoramento do 

maquinár io em tempo real  e integral .

Controle de Sol ic i tações de Ser viços

Emissão e controle de cer t i f icados de 
cal ibração digitais

Gestão de manutenções corret ivas e 
preventivas

Gestão de POP´s 
(Procedimento Operacional  Padrão) 

Monitoramento de equipamentos

Exclusivo Módulo M.I .
(Maintenance Intel l igence)

Predições e sugestões

Conexão com disposit ivos de coleta de dados im-

plantados diretamente na máquina.

Tensão elétr ica

Corrente elétr ica

Luminosidade

Horímetro

Temperatura

Umidade 

Solicitações de serviços (SS)

Emissão de cer t i f icados de cal ibração

Emissão de cer t i f icados de manutenção 
preventiva

Encerramento e entrega digital  de ser viços

Plano de manutenção

Fáci l  preenchimento 

Através de avançadas técnicas de mineração de 

dados o módulo M.I .  monitora a ef ic iência e a qual i-

dade da manutenção,  podendo apresentar :

Índices e relatór ios

Monitoramento individual  de equipamento

Predições 

Sugestões de ações intel igentes
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