
Aumento da produtividade 
das equipas técnicas

O Valuekeep Mobile possibilita aos 
técnicos o acesso ao trabalho e o 
reporte de tempos e custos nos locais 
onde realizam a manutenção, o que 
elimina todo o trabalho administrativo 
associado a uma gestão baseada no 
papel ou em Excel.

Melhoria na tomada de decisão

Recompile informações de manutenção, 
transformando os dados históricos em 

insights para uma compreensão de 
longo prazo de como os processos 

funcionam e qual a gestão mais 
adequada a realizar em relação aos 

equipamentos mais críticos.

O Valuekeep foi desenvolvido com o objetivo de facilitar e agilizar o 
trabalho dos seus profissionais de manutenção, e a sua implementação 

garante os seguintes benefícios e ROI para a sua empresa...

Aumento do ciclo de vida 
dos ativos e redução dos 

seus tempos de inatividade

O Valuekeep CMMS permite realizar 
uma manutenção preventiva/planeada 

mais fácil e eficiente, que ajuda a 
aumentar o tempo de atividade e 

conservação das localizações, 
equipamentos e frotas.

Melhoria no controlo e gestão de 
todo o departamento de 
manutenção

O Valuekeep Analytics permite 
controlar tendências estatísticas 
associadas aos ativos, gestão do 
trabalho e custos de manutenção, 
possibilitando que se conheça quanto 
tempo e dinheiro irão ser precisos para 
realizar as tarefas de manutenção. 

Redução dos custos de 
mão-de-obra

O Valuekeep CMMS conta com um 
sistema de programação de 

manutenções preventivas que 
possibilita às equipas trabalharem 

menos horas extras, as quais muitas 
vezes estão associadas a emergências e 

à correção de problemas urgentes.

Redução dos custos de reposição 
de peças sobressalentes

O Valuekeep CMMS conta com um 
módulo de inventário que permite o 
correto equilíbrio na gestão do stock de 
peças sobressalentes e a definição de 
níveis mínimos de stock para que se 
encomende só quando é necessário.

Fontes:
Better Buys

A.T. Kearney’s and Industry Week’s survey of 558 companies.

Aumento o nível de satisfação e 
qualidade de serviços a clientes

O Valuekeep Mobile permite avaliar a 
satisfação de clientes internos ou 

externos, através da resposta a 
inquéritos de satisfação ao serviço 
prestado, sendo também possível 

automatizar relatórios ou dashboards 
para clientes finais.

Maior conformidade e 
cumprimento de standards

O Valuekeep CMMS foi desenvolvido de 
acordo com os standards internacionais 
de manutenção o que facilita o 
cumprimento de regulamentos 
obrigatórios sobre a inspeção e 
reparação dos equipamentos.

 

Explore um novo mundo de vantagens 

Redução do tempo de inatividade 
de equipamentos.

20,1%
Redução de despesas com os stocks 
de peças sobressalentes.

17,8%

Diminuição de custos de negócio.

12 a 18% 
Aumento na produtividade nos 
trabalhos de manutenção.

28,3%
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Conheça os benefícios de ter uma 
gestão cuidada dos seus ativos com a 

solução Valuekeep CMMS

Resultados atingidos por empresas que decidiram passar a usar um 
software de gestão de manutenção 


