BENEFÍCIOS PARA A SUA
EMPRESA
—

The best decisions right now

—
A NOVA DIMENSÃO DIGITAL
DA MANUTENÇÃO

GANHA EM DISPONIBILIDADE
Minimiza o risco de avarias, reduz o número de
paragens não programadas.

GANHA EM SEGURANÇA
Anticipe as situações críticas com alarmes em tempo real
e dados das pontes rolantes programáveis.

NOVOS PLANOS
DE SERVIÇOS DIGITAIS

GANHA EM RENTABILIDADE
Rentabiliza o custo total do ativo.

GANHA EM CONHECIMENTO
Toma decisões com máxima objetividade
graças à informação obtida pelos dados.

ghcranes.com
Mais informação

RENTABILIZE AO MÁXIMO A
SUA EMPRESA.
—

Na GH acreditamos que o melhor serviço é aquele que antecipa as necessidades
e antecipa a solução antes que o problema chegue. Agora, com GH Real Time,
isso é possível.
Graças a um sofisticado ecossistema digital, conectamos máquinas, dados e
pessoas para ter controlo, durante todo o ciclo de vida das pontes rolantes.
Utilizamos a tecnologia mais recente na exploração de dados tanto na ponte
rolante como na nuvem para lhe fornecer informações sobre o ciclo de vida
dos seus equipamentos e melhorar a eficiência, segurança e produtividade
do seu trabalho.

TRÊS PLANOS DE SERVIÇOS.
—

Criamos três planos de serviços que compõem diferentes pacotes de
monitorização, manutenção, peças de reposição e consumíveis e que se ajustam
às necessidades da sua empresa.

MONITORIZAÇÃO
Visualização de dados em frequências diárias.

•

•

•

Monitorização pró-ativa por parte da GH da atividade das gruas.

—

—

•

Lançamento de alarmes críticos de forma reativa.

—

•

•

Lançamento de alarmes de prevenção e gestão pró-ativa dos mesmos.

—

—

•

Relatórios periódicos pós-processados por e-mail.

—

•

•

Visualização da documentação técnica do bem.

•

•

•

Portal Cliente: Gestão documental/Historial de dados/Digitalização

—

•

•

Novas gamas de manutenção* associadas a alarmes.

—

•

—

Cálculo do ciclo de vida dos elementos através de sistema inteligente
para posterior recomendação de ações* a serem tomadas.

—

—

•

Pré-diagnóstico remoto de forma reativa.

—

•

•

Pré-diagnóstico remoto de forma proativa.

—

—

•

Compromisso de chegada do técnico as instalações do cliente
em 24 horas.

—

—

•

Alta disponibilidade de peças sobressalentes e consumíveis.

•

•

•

Desconto de 10% na compra através das delegações.

•

—

—

Desconto de 15% na compra através das delegações.

—

•

•

Conhecimento proativo das necessidades de stock.

—

—

•

Peças de reposição críticas em 24h nas instalações do cliente.

—

—

•

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

MANUTENÇÃO CORRETIVA

permite a visualização de dados diáriamente. É a porta de entrada
para a digitalização da manutenção industrial.
, além da monitorização e outros serviços como alarmes, relatórios de
dados pós-processados com recomendações e atenção remota da equipa da
GH, oferece uma maior segurança às pessoas, graças à nova dimensão digital
da manutenção concebida especificamente para o efeito.
, agrega aos serviços anteriores a
experiência e o conhecimento das pontes rolantes e do
setor pela GH. A nossa equipa de especialistas analisa
os dados de cada equipamento e interpreta-os com
monitorização proativa através de software próprio
para calcular o ciclo de vida de cada componente.
Adaptando a manutenção ao uso real da ponte rolante.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONSUMÍVEIS

*Custo de execução não incluído no preço do plano.

Mais informação: ghcranes.com

