PLANNING &
SCHEDULING

A solução mais inteligente e exível
para automatizar a programação de
manutenção para o sistema SAP PM

O planejamento de manutenção ecaz é um processo iterativo, que começa no
planejamento do orçamento anual até o planejamento e programação de atividades
mensais, semanais e diárias. Em cada estágio, diferentes decisões são tomadas, o
que pode impactar o próximo nível. Além disso, os planejadores e programadores
podem se beneciar com as visualizações e a automação, reduzindo as etapas
desgastantes ou repetitivas do processo. Os resultados incluem economia de tempo,
melhor utilização dos recursos de manutenção, custos mais baixos e maior
disponibilidade dos ativos.

Simplique as rotinas e melhore a qualidade dos dados
O software Sigga Planning & Scheduling conta com uma interface intuitiva de dados SAP PM para
criar orçamentos de manutenção anuais, bem como rastrear o andamento do planejamento. Para
completar a organização das ordens de serviço, a solução verica as capacidades e os recursos para
que o planejador crie uma programação semanal ou diária. A programação pode ser revisada,
ajustada e, ao toque de um botão, você atualiza as ordens de serviço a serem despachadas no SAP.

Resultados Comprovados

Economia de tempo
-50% do tempo do
planejador/programador

Aumento na produtividade
dos técnicos
+57% Wrench Time*

A automação reduz o tempo
para planejar ordens de serviço
e congurar programações.

Atribua com mais eciência o
técnico certo com as habilidades
corretas para as tarefas especícas.

Aumento da
manutenção planejada
Até 90% do cumprimento
do cronograma*
Reduza os custos e o backlog com
um trabalho mais planejado,
minimizando quebras.

* Doc Palmer, Manual de Planejamento e Programação de Manutenção

Planejamento Orçamentário Anual
Planejar o orçamento anual com SAP PM não é uma tarefa fácil. Detalhes sobre os ativos e o histórico dos
custos de manutenção são difíceis de extrair de uma forma utilizável. Isso deixa aos gerentes de manutenção
pouca escolha a não ser estimar os custos com base no histórico dos maiores gastos. O módulo Gestão do
Orçamento de Manutenção na solução Sigga Planning & Scheduling cria um orçamento no histórico real e nos
custos esperados a partir de dados SAP PM e muito mais. Além disso, a ferramenta oferece visualizações
informativas para analisar, ajustar, rastrear as informações e enviar os resultados para cada área interessada.

Criação de orçamento e planejamento de recursos

Ferramentas de análise

Automatize a criação do orçamento com base em dados reais do
SAP PM e no histórico não-PM para simular custos preventivos e
corretivos. Importe orçamentos, centros de custo e elementos
de custo para criar visualizações de acordo com a hierarquia de
orçamento da organização. Também é possível gerenciar
facilmente os gastos, as pessoas e os requisitos de materiais
para o próximo ano.

A partir de visualizações simples dos resultados, você pode
avaliar discrepâncias e ajustar a simulação de orçamento. Você
também pode adicionar contingências, reservas e entradas
personalizadas, como um projeto especial. E com total
visibilidade, rastreie os custos reais em relação ao orçamento
mensal e adapte conforme as suas necessidades ao longo do
tempo.

Direcionamento para cada público
De modo geral, as equipes de manutenção e nanças se apoiam
em visões diferentes do orçamento para suas necessidades
especícas. Importe grupos com gerenciamento de custos para
o módulo de orçamento, permitindo visualizações para cada
público. Isso inclui centros de custo e elementos de custo,
agrupamentos de centro de custo ou plantas. A seguir, faça o
upload do plano de orçamento no SAP ou em qualquer sistema
de rastreamento de orçamento da empresa.

Planejamento
Antes de começar a programar o trabalho, você
precisa determinar quando uma ordem de serviço
pode ser agendada. Para isso, é preciso vericar a
disponibilidade do centro de trabalho para a
demanda, conferir o estoque de peças e materiais
necessários para as tarefas e planejar a compra do
que é necessário para reposição do estoque. A
solução da Sigga automatiza muitas dessas etapas,
incluindo a conversão de uma noticação em um
pedido, bem como a atualização dos detalhes de
ordens de serviço em massa para o SAP.

Visualizações do planejamento

Alterações em massa

Use as visualizações simples para acessar rapidamente o
backlog, carga direta, centro de trabalho e disponibilidade de
materiais. Em seguida, use a função de arrastar e soltar para
reorganizar as ordens de serviço no planejamento.

Limpe e atualize o backlog ou os dados mestre de
equipamentos. Substitua o desgastante processo de abrir e
atualizar cada registro no SAP individualmente. Faça alterações
em massa em várias ordens de serviço ou em todos os tipos de
ativos com o toque em um botão. Você pode reverter qualquer
alteração facilmente, se quiser.

Materiais disponíveis
Automatize o processo para checar os materiais disponíveis em
seu estoque, e mantenha um banco de dados com a capacidade
de produção do fornecedor e o tempo de resposta para o que
não tem estoque. Movimente o processo de aprovação de
compra ao atualizar as ordens de serviço planejadas no SAP com
apenas um clique.

Simulações de teste
Simule diferentes cenários de programação com o SAP para
vericar se há erros antes de conrmar a versão nal para o SAP.

Regras dinâmicas configuráveis
Crie suas próprias regras para as etapas de planejamento e
programação. Apenas a solução da Sigga permite a exibilidade
de adicionar seus critérios de priorização na automação de
planejamento e programação. Substitua as etapas repetitivas ao
preparar o backlog ou priorizar o trabalho na programação da
semana.

Programação
Mais do que apenas organizar os dados em uma visualização intuitiva, a solução
Sigga Planning & Scheduling estrutura as informações a partir de uma programação
alinhada com suas regras de priorização.

Interface Moderna

Matriz de Habilidades

Utilize uma variedade de visualizações - de blocos a grácos de
Gantt - para conferir rapidamente as pendências, otimizar rotas e
vericar o andamento do trabalho.

Inclua dados sobre os vários níveis de expertise e certicação
dos seus técnicos para automatizar a criação da programação.
Com esses detalhes ao seu alcance, você pode facilmente
selecionar alternativas para otimizar as atribuições de
capacidades na programação geral.

Gestão de Capacidade
Mantenha dados sobre a disponibilidade do técnico além do
turno de trabalho. Inclua férias planejadas, licenças médicas,
bloqueios de reuniões e muito mais na automação de
programação.

Algoritmo de Programação Avançada
Com base nos detalhes da ordem de serviço do SAP e os bancos
de dados personalizados que você mantém nas disponibilidades
e capacidades, o Algoritmo de Programação Avançado da Sigga
verica as informações e cria um cronograma base a partir do
qual você pode visualizar e ajustar antes de se comprometer com
o SAP.

Disponibilidade de ativos
Mantenha um calendário de máquinas para avaliar a
disponibilidade dos ativos além das programações de produção.
Insira acordos com a produção nas janelas de manutenção, a
serem incluídas na automação da programação.

Dashboard
Use o painel de programação para rastrear um pedido e
coordenar a resposta a emergências. Utilize o dashboard do
plano para organizar os requisitos de recursos futuros —
pessoas e materiais. Mensure e extraia relatórios de KPIs de
forma fácil, incluindo aderência ao planejamento, utilização do
centro de trabalho e conformidade.

Vantagens da Sigga
Mais inteligente
Mais automação para maior
economia de tempo.

Maior conformidade
de programação

Intuitiva

Tome as melhores decisões a partir de Mais dados para ajudar na atribuição
uma ampla gama de visualizações
da tarefa ao técnico e momento
informativas e fáceis de usar em cada
certos.
etapa do processo.

Mais exível
Adapta facilmente às suas regras e
processos. Implemente apenas os
recursos e a abordagem que deseja —
você escolhe.

Maior desempenho
Propriedade da Sigga, o Integration Engine
— certicado pela SAP — é projetado para
gerenciar altos volumes de transações de
dados, que são inerentes a uxos de trabalho
de manutenção em escala empresarial.

Especicações
Requisitos de hardware e rede:

Ambientes de integração da solução:

PC: Mac, Linux ou Windows
Navegador: Google Chrome 57.0.2987.133 2017-04-18
Ÿ Servidor: SAP NetWeaver 7.0 ou superior
Ÿ Requer a instalação do pacote complementar Sigga ABAP

Ÿ

Ÿ

Ÿ

SAP Silver Partner; Solução certicada SAP compatível
com SAP ERP 6 ou superior, incluindo SAP S/4 Hana.
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0010 - Turn off Equipment

0020 - visual Inspection inside: moisture, rust

Thursday - 12/08

Order short text
00

0040 - Measurement: temperature

0050 - Replace Filters

0060 - Test and Release Equipment
821845 - BI - weekly inspection

901151 - Mr. Richard Frost

90

PM01

901151 - Mr. Richard Frost
838174- BI - Replace Bearings
0010 - Turn off Equipment

PM01

901151 - Mr. Richard Frost
0020 - visual Inspection inside: moisture, rust

PM01

901151 - Mr. Richard Frost
840543- Measurement Point
0010 - Turn off Equipment

PM01

901151 - Mr. Richard Frost
841273- Test
0010 - Test
901145 - Mr. Rory McDonald

PM01

0030
901145 - Mr. Rory McDonald
82176

Amplie o seu impacto de
transformação digital
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Substitua processos inecientes lentos para inserir, extrair e usar
dados SAP com o pacote de soluções da Sigga, que automatiza o
gerenciamento de ativos.
Após a programação, mantenha os dados digitais através do envio de
ordens de serviço aos técnicos com a solução Sigga Mobile EAM. O
Mobile EAM fornece todas as informações que um técnico precisa na
palma da mão, enquanto oferece atualizações em tempo real no SAP.
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901145 - Mr. Colin Harris
0030 - Visual inspection inside moisture
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MOBILE EAM

A solução Sigga Warehouse & Inventory ampliará a sua transformação
digital para gerar eciência operacional de ponta a ponta.

Agende uma demonstração hoje. sigga.com.br
TECHNOLOGIES

WAREHOUSE
& INVENTORY

