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O software de manutenção do CentralGest ERP é uma
solução que realiza todas as tarefas relacionadas com a
Gestão da Manutenção, Gestão de Recursos e Alocação de
Equipamentos.

A solução para Gestão da Manutenção é parte integrante do
Software de Gestão CentralGest ERP e tem a capacidade de
ligação com os seguintes módulos:

O software de gestão da manutenção visa agilizar e
gerir todo o tipo de ações que ocorrem no dia-a-dia com
os recursos e equipamentos da empresa, podendo atuar ao
nível de manutenções preventivas, corretivas e correntes.
A gestão de equipamentos é fundamental para operações
que têm como objetivo, alcançar as melhores decisões de
rentabilidade e rapidez na alocação de recursos e equipamentos
a determinados centros de custo, setores e departamentos,
fábricas e obras, ou até outros bens.
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Gestão da Manutenção

(

Gestão de Equipamentos

(

Gestão Comercial

(

Facturação

(

Gestão de Stocks

(

Gestão de Encomendas

(

Contas Correntes

(

Contabilidade Analítica

(

Construção

(

Produção

CENTRALGEST.COM

“PLANEI E INTERVENHA PARA AUMENTAR
O DESEMPENHO E OS CICLOS DE VIDA
DOS EQUIPAMENTOS”

GESTÃO DA
MANUTENÇÃO
A Gestão da Manutenção é indispensável para aumentar a
competitividade das Médias e Grandes empresas, associando
bons desempenhos nos Equipamentos, a uma gestão eficaz
na sua Manutenção.

QUAIS OS BENEFÍCIOS
(

Controlo de todos os equipamentos e recursos disponíveis
na Empresa

Com o aumento do número de recursos e equipamentos
disponíveis na organização, surgem dificuldades na gestão
da manutenção dos mesmos, levando a perdas de eficiência
e enganos impeditivos de operacionalização.

(

Gestão preventiva e corretiva

(

Conhecimento do históricos de incidências e alertas

(

Controlo de situações pendentes

(

Previsão automática das novas manutenções

(

Registo e controlo de tempos, usos e consumos

RELEVÂNCIA DO PRODUTO
(

Gestão das Manutenções preventivas ou planeadas

(

Redução e controlo de custos operacionais

(

Intervenção nas ações Corretivas (avarias) e Correntes
(diárias)

(

Consistência, fiabilidade, qualidade da informação

(

Disponibilidade estatísticas e mapas de gestão

(

Plano de manutenções ao longo do ciclo de vida dos
Recursos e Equipamentos

(

Automatização dos processos de Manutenção

(

Alertas associadas à execução do plano de manutenção,
por listagem e email

A QUEM SE DESTINA

(

Visualize as manutenções em atraso e as revisões que
ainda faltam realizar

(

Realização de encomendas internas e externas

(

Facturação associada ao gasto da manutenção

A todas as empresas que necessitem de planear e gerir as
operações de Manutenção sobre Equipamentos e restantes
recursos, tais como, empresas industriais, empresas de
construção e empresas de transporte que possuam frota
automóvel e oficinas.

(

Fichas de identificação ajustadas a cada tipo de
equipamentoBalanço Anual

(

Indicadores Financeiros

(

Fluxos Financeiros
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MANUTENÇÃO

GESTÃO DE
EQUIPAMENTOS
A Gestão de Equipamentos permite alocar, gerir e facturar
afetação de materiais, equipamentos e restantes recursos
disponíveis na Empresa ou fora dela.

(

Facturação por horas, dias ou por valores fixos contratados

(

Múltiplas opções de recolha (seleção) do tipo de Alocação
e Meios a facturar

A Gestão de Equipamentos é cada vez mais uma prioridade,
uma vez que permite diminuir custos de gestão, melhorar
o aproveitamento da capacidade produtiva instalada e
ao mesmo tempo, gerar rendimentos com a faculdade de
disponibilização de recursos a clientes.

(

Integração no software de Gestão Comercial, Gestão de
Produção, Gestão de Obras e Gestão da Manutenção

(

Facturação de alocações em série, até uma data,
periodicamente, ou desde a última Alocação

(

Edição nos documentos de facturação gerados
automaticamente

(

Pesquisa avançada de alocações por cliente, datas,
processos, centros de custo, etc

O Software de Alocação Recursos e Gestão de
Equipamentos é a solução ideal para Médias e Grandes
Empresas que disponham de equipamentos importantes, tais
como, frotas automóveis, equipamentos industriais móveis
ou específicos, bem como, máquinas e materiais relevantes
que possam ser distribuídos a diferentes pontos de interesse,
Construções, Fábricas, Países, Departamentos e Centros de
Custo.

RELEVÂNCIA DO PRODUTO
(

Visualização das requisições em forma de calendário

(

Discriminação de serviços por Horas, Dias, Semanas,
Meses ou Ano

(

Definição dos intervalos de tempo na Alocação

(

Agendamento da Alocação de um ou vários recursos a
um só cliente

(

Facturação de acordo com as datas

(

Processamento dos documentos de facturação para
recursos em Trânsito

QUAIS OS BENEFÍCIOS
(

Gestão de Equipamentos, Materiais, Veículos e restantes
recursos

(

Rapidez na visualização dos recursos com alocação
planeada e com execução

(

Rigor e controlo na facturação de serviços a clientes
relacionados com a distribuição dos recursos

(

Controlo de recursos em trânsito e emissão dos respetivos
documentos legais

A QUEM SE DESTINA
A todas as empresas que necessitem de planear e gerir as
operações de Alocação de Equipamentos e restantes recursos.
Optimizada para os sectores da Indústria, Construção, Frotas
e Oficinas.

“AUMENTE A EFICIÊNCIA NA AFETAÇÃO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS RECURSOS”
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O software de gestão

da sua empresa
CENTRALGEST ERP · CENTRALGEST CLOUD · ANALISADOR SAFT

CentralGest - Produção de Software, SA
Av. Cidade de Coimbra, 92/94
3050-374 Mealhada
T: 231 209 530
E: comercial@centralgest.com
W: www.centralgest.com

