
SISTEMA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
SMI

SOBRE O SMI
 O Sistema de Manutenção Industrial da 
ASSISTE tem como objetivo principal manter um 
controle eficaz dos equipamentos do parque da 
industrial.
 Através do cumprimento de rotas de inspeção 
e de lubrificação dos equipamentos, é possível prever 
a quebra ou anomalia do ‘mesmo’ e através de 
medições, realizar uma manutenção preventiva do 
equipamento, aumentando assim a disponibilidade e 
conseqüentemente seu rendimento com redução do 
custo da empresa.

OBJETIVO

Diminuição do custo e aumento da eficiência do maquinário da indústria.

ESCOPO

METAS ESPECÍFICAS

 Controle das manutenções:
- Corretiva: Geração inicial da ordem de serviço, captação dos serviços realizados, peças aplicadas, horas trabalhadas 
dos mecânicos utilizados.
- Preventiva/periódica:  Definição dos planos de manutenção preventiva; programação e emissão das ordens de 
serviço.  
- Preditiva: Definição das manutenções; dos instrumentos medidores utilizados; análise dos resultados; diagnósticos 
de irregularidades e medidas a serem tomadas.
- Causa de falhas: Apontamentos dos equipamentos (tag, classe, modelos e máquina), sistema, tipo de falha, 
determinação de sua causa raiz, serviço prestado.
- Indicadores: Densidade da manutenção, Eficiência de disponibilidade, Eficiência de atendimento Mecânico, Tempo 
médio de manutenção, Tempo médio de permanência, Período entre falhas (MTBF).
- Lubrificação: Destaque especial para esse tópico, com a programação, determinação de sua rota e emissão de 
ordens de serviço.

SMI

Planejamento, monitoramento e coleta de custos no setor de manutenção. Desse modo efetua-se 
uma gestão inteligente, precisa, permitindo a correção e o levantamento das causas raízes de todos 
os problemas.



 

 PRINCIPAIS MÓDULOS E ATRIBUTOS

Segurança do 
     sistema

FerramentariaManutenção 
   Industrial

Folhas de revisão das
  ordens de serviço

Período de trabalho

Programação de
      inspeção

Programação de 
   lubrificação

Controle de rotas de
        inspeção

Emissão de ordem
     de serviço

Hierarquia dos 
equipamentos 

Controle de aferição
   de ferramentas

Controle de retirada/
     devolução de 
      ferramentas

Controle de caixa de
    ferramenta do 
       mecânico

Hierarquia dos 
equipamentos 

  Controle de 
   permissão 
  dos usuários

TELAS E ANÁLISES

DIGITAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO AGENDA DE FOLHA DE REVISÃO/PLANO DE 
LUBRIFICAÇÃO/INSPEÇÃO

ÁRVORE DE EQUIPAMENTOS (HIERARQUIA)

WWW.ASSISTE.COM.BR
assiste@assiste.com.br | 55 - 19 - 3422.8559
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ANÁLISE DE ROTA DE LUBRIFICAÇÃO

Controle de rotas de
      lubrificação
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