
Benefícios:

• Uso eficiente da capacidade da rotativa graças ao planejamento otimizado da manutenção

• Prevenção de atrasos na produção e tempos de parada dispendiosos

• Transparência de toda a manutenção pendente e das atividades de reparo

• Visão geral uniforme dos custos de manutenção

• Controle de todas as peças de reposição disponíveis e usadas

• Alta possibilidade de integração com os sistemas EAE Info e Reeldata

EAE Maintain A solução integrada de serviço e manutenção

Dificilmente a causa de problemas operacionais ocorre de uma hora para outra. Com a 
manutenção estruturada para máquinas e sistemas, bem como a análise de longo prazo 
dos problemas, é possível economizar muito tempo e dinheiro. Com o EAE Maintain a EAE 
oferece suporte ao seu serviço e manutenção de todo o seu parque gráfico.

www.eae.com

A próxima geração de solução 
modular
EAE Maintain foi projetado com uma 
arquitetura modular. A solução padrão, 
que pode ser ampliada com diversos 
componentes adicionais diferentes, é 
formada pelos seguintes módulos:

Módulo básico
Cadastro de equipamentos, 
funcionalidade de pesquisa, projeto 
de tela flexível, relatórios, painel de 
controle, navegador gráfico, projeto de 
formulário individual.

Desenhos e documentos
Gestão de documentos armazenados

Manutenção e inspeção
Gestão completa da solicitação de 
serviço para manutenção preventiva 
e corretiva, com recursos integrados e 
planejamento de pessoal.

Gestão de estoque
Funcionalidade completa da gestão 
de estoque, separação de peças de 
reposição, integração do catálogo de 
peças de reposição.

A solução integrada de serviço 
e manutenção



Aquisição
Sistema de aquisição completo, desde a 
solicitação interna até o registro da nota 
fiscal, com propostas automáticas.

Integração
Funcionalidade de importação para a 
importação autônoma de dados.

Crie valores adicionais
A ferramenta de manutenção assistida 
pela base de dados EAE Maintain oferece:
• máxima transparência para os 

trabalhos futuros de manutenção 
preventiva e corretiva

• uma visualização geral clara do status 
técnico da máquina e do equipamento

• uma visualização geral confiável dos 
custos de manutenção, incluindo as 
peças de reposição usadas

• redução dos tempos de parada de 
produção e dos custos associados

• aumento da disponibilidade do 
equipamento

Fluxo de trabalho eficiente 
através de interfaces
EAE Maintain pode ser vinculado ao 
sistema de mensagem e de registro EAE 
Info através de uma interface padrão. Não 
é preciso inserir manualmente os dados 
essenciais necessários para a manutenção 
de equipamento estruturada e controlada, 
como horas de operação, tempo de 
rotação do porta-bobinas, etc. Os dados 
são importados automaticamente para a 
base de dados central.

Além disso, o EAE Maintain também pode 
controlar a aquisição de suas bobinas 
de papel. Com a interface para EAE 
Reeldata, o estoque das bobinas de papel 

será transferido para o EAE Maintain. 
O monitoramento do estoque mostra 
automaticamente as propostas dos pedidos 
com as informações relevantes. Por isso o 
EAE Maintain se tornará parte de um fluxo 
de trabalho muito automatizado.
Para uma utilização mais holística e 
descomplicada, o EAE Maintain também 
pode ser conectado aos sistemas ERP 
atuais.

Relatórios e estatísticas
O módulo de relatório e estatística já é 
parte do pacote padrão. Mais de 20 KPIs 
predefinidos (Key Performance Indicators) 
fornecem a transparência necessária 
para determinar os pontos fracos dos 
equipamentos e iniciar os processos de 
otimização.

Sempre atualizado
Nossos painéis fornecem uma visualização 
geral rápida do status de suas atividades 
de manutenção. Você tem acesso a mais 
de 40 dados importantes, que podem 
ser customizados de acordo com as suas 
necessidades. Os dados importantes são 
exibidos em gráficos diferentes.

Projeto de tela customizado
Com o projeto de tela de funcionalidade 
padrão, é possível adaptar as telas para as 
necessidades de cada grupo de usuários. 
Além disso, com o EAE Maintain é possível 
adicionar à sua aplicação campos de base 
de dados dinâmicos livres. Dessa forma, 
você não só otimiza seu fluxo de trabalho, 
mas também aumenta a aceitação de seus 
funcionários.
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