Obtenha resultados comprovados com
a solução líder para SAP PM, o Mobile
EAM, agora em uma plataforma no-code
Mobilize suas equipes de manutenção para um aprimoramento radical em seus KPIs. Aumente o
tempo de operação da mão de obra (wrench time), reduza os custos e ganhe exibilidade para
adaptar-se rapidamente às novas necessidades.
A solução Sigga Mobile EAM tem ecácia comprovada por mais de 70.000 usuários em indústrias globais de
uso intensivo de ativos com SAP. E agora, a solução está disponível na plataforma Sigga Empower para
respostas mais rápidas e fáceis, sem precisar programar.

Resultados atingidos por nossos clientes:

Redução de Custos

Eciência operacional aprimorada

$10 M ECONOMIZADOS
-82% de redução em preparação de ordem
de serviço/custos com tecnologia

+10% MTBF
-75% de tempo gasto para
resolver emergências

Corte os custos com papel e impressão, aumente a
disponibilidade de peças ao reduzir o estoque e os
custos de transporte e reduza a equipe.

Aumente a utilização de ativos, padronize processos
para ações consistentes e repetitivas e gere relatórios
mais precisos.

Aumento na produtividade

Corte nos custos com
papel e desperdícios

-80% MTTR
+21% em produtividade
Aumente o wrench time, elimine a papelada entediante e
tarefas de entrada de dados, automatize rotinas e melhore
a alocação de recursos.

500.000 folhas ao mês
-10 minutos por ordem de serviço
A eliminação de papel com dispositivos móveis reduz o
desperdício e economiza milhares de reais com papel e
custos de impressão, além de economizar tempo para
implantar ordens de serviço.

Dados melhores, gestão de ativos mais eciente
Uma boa gestão de ativos requer dados precisos para técnicos, planejadores e gerentes de manutenção. Imprimir,
agrupar e distribuir ordens de serviço em papel para depois inserir os dados no SAP é um desperdício dos recursos,
além de atrasar o repasse das informações e estar sujeito a erros. O Sigga EAM Empower oferece dados de
qualidade em tempo real para melhorar a produtividade e a capacidade de resposta de toda a organização.
No molde de implementar e adaptar conforme o seu negócio evolui, o Sigga Mobile EAM é uma solução com
eciência comprovada por mais de 70.000 usuários. A plataforma Sigga Empower, que dispensa programação, tem
uma interface intuitiva de arrastar e soltar baseada em processos de manutenção, não em códigos de software. Ela
capacita equipes ágeis e superusuários a modicar o aplicativo, bem como adicionar novas rotinas graças ao seu
conhecimento profundo a partir dos seus próprios uxos de trabalho. Usuários sem experiência em codicação
podem adaptar a solução conforme as suas necessidades e acrescentar requisitos ao longo do tempo.

Precisão dos dados
Reduza a entrada manual de dados e
sincronize em tempo real com a
resolução automatizada de conitos.
To d o o  u x o d e t r a b a l h o e s t a r á
instantaneamente disponível para todos,
em qualquer lugar e em qualquer
dispositivo, permitindo a visibilidade de
novas ocorrências para alocação urgente
de recursos em tempo real.

Escala corporativa
O middleware proprietário da Sigga pode
fornecer, de maneira única, desempenho
e estabilidade conáveis e performance
líder de mercado para grandes volumes
de dados e usuários diante do alto
tráfego e redes lentas.

Uso on-line / off-line
O aplicativo permite o acesso off-line aos
dados que os técnicos precisam em áreas
sem conectividade. Os técnicos podem
acessar ordens de serviço, detalhes do local
de trabalho, manuais, disponibilidade de
peças, vericar a conclusão da tarefa e até
mesmo abrir notas para ocorrências
encontradas. Quando novamente on-line, os
dados são sincronizados automaticamente
e os conitos de dados resolvidos sem
interrupção do usuário.

Fácil de implementar e rápida escala
Muitas iniciativas de transformação digital falham devido à baixa adoção, alto custo de personalizações, problemas de
desempenho de aplicativos e falta de escalabilidade. Usufrua da mobilidade de maneira certa. A Sigga tem mais de 20
anos de experiência em tecnologias para a Manutenção, implementação e suporte ao cliente. Sabemos como acelerar
sua transformação digital e evitar interrupções em suas operações.

Conquiste rápida adaptação

Otimizado para dispositivos móveis

No-code = sem codificação

Implemente e adapte conforme a sua
evolução. A Sigga Mobile EAM é uma
solução comprovada por milhares de
usuários. A plataforma no-code Sigga
Empower tem uma interface intuitiva de
drag & drop, baseada em processos de
manutenção, não em códigos de
software. Ela empodera equipes ágeis e
super usuários para modicar o aplicativo
ou adicionar novas rotinas com seu
profundo conhecimento em seus próprios
uxos de trabalho. Os usuários sem
experiência em codicação podem
adaptar a solução conforme necessário
para a evolução dos requerimentos com o
passar do tempo.

Tudo o que um técnico precisa para uma
tarefa em questão pode ser acessado
facilmente no aplicativo, em uma só tela.
Além disso, a solução foi projetada para
dispositivos móveis para fornecer maior
usabilidade, capacidade de resposta,
desempenho e uso off-line. Os dados de que
o técnico precisa para concluir uma ordem de
serviço enquanto está off-line serão
registrados dentro do aplicativo, mesmo se
uma nova ocorrência for encontrada em outra
peça do equipamento.

Nossa tecnologia no-code de integração
proprietária permite que usuários sem
nenhuma experiência em codicação
concluam a etapa nal de integração com
SAP, reduzindo atrasos e custos extras.

A solução de manutenção mais completa
O Sigga EAM Empower é projetado para técnicos de manutenção e uxos de trabalho em campo, desde a criação
de ordens de serviço até notas de conclusão de tarefas. A partir de um aplicativo móvel, você pode direcionar o foco
dos técnicos para o que realmente importa: simplicar o registro e a consulta de dados em campo para aumentar o
tempo dedicado a inspeções e reparos.

Ordens

Notas

Execute ordens planejadas, crie novas para serviço
imediato, reserve materiais, capture leituras de
medição e faça apontamento de horas.

Importe notas de manutenção do SAP, crie notas
avulsas ou relacionadas a ordens, operações e
documentos de medição.

Medição

Recursos

Visualize, crie e compartilhe documentos de medição
e dados de equipamentos, on-line ou off-line.

Localize equipamentos e detalhes de localização
funcional. Capture movimentos ou alterações na
localização dos equipamentos.

Especicações:
Implementação:

Recursos de rede e segurança:

Sigga Cloud pela escalabilidade e baixo custo de aquisição.

Conexão via wi- ou dados do celular;
Criptograa (HTTPS/AES-256bits);

Compatibilidades de dispositivos móveis:

Gestão de dados para privacidade;

iPad, iPhones com versões mais recentes do OS;
Smartphones e tablets Android com versões mais recentes
do sistema operacional;

Controles de acesso com base em identidade e função;

A Sigga garante a compatibilidade contínua com versões
futuras de dispositivos móveis ou sistemas operacionais
para Android e iOS.

SSO (SAML, Oauth);
Autenticação (AD, SAPUser);
Centro de Operações de Segurança 24x7;
Análise de segurança de software estática e dinâmica;
Certicação SAP Melhores Práticas de Compliance.

Ambientes de integração da solução:
A plataforma inclui uma biblioteca de integrações com SAP
PM prontas para uso e sem uso de código;
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Aberta e extensível, a plataforma permite que você crie sua
biblioteca de serviços pessoais, importando outros serviços
SAP nativos ou criando serviços personalizados;

Number

Parceiro SAP Prata; Solução certicada SAP compatível
com SAP ERP 6 ou superior, incluindo SAP S/4 Hana.

Amplie seu impacto de transformação digital
Substitua processos inecientes e lentos de extração e inserção
de dados no SAP com o pacote de soluções da Sigga para
otimizar a Gestão de Ativos. O Sigga Planning & Scheduling e o
Sigga Warehouse & Inventory ampliarão sua transformação
digital para além, de técnicos de manutenção a planejadores e
trabalhadores de almoxarifado, impulsionando eciências
operacionais de ponta a ponta.

Agende uma demonstração hoje. sigga.com.br
TECHNOLOGIES

