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Desengraxe 1

Desengraxe 2

Desaguante

Oleamento 1

Oleamento 2

Carga  - Entrada de peças 
com leitura do cartão de 

processo

Descarga

Sala de Sopro
(Limpeza de peças)

Sentido do

Processso



Dados em Nuvem Sistema integrado com a nuvem.

Gráficos e gauges ajudam no 
entendimento das situações 
reais do processo.



Dados em Nuvem Gestão ecológica de insumos.

Consumos de energia elétrica, gás e 
água são apresentados na forma de 
monitoramento e controle, trazendo 
informações instantâneas e acumuladas, 
auxiliando o controle de processo bem 
como alimentando base de dados para 
futuras decisões. 



Na leitura do cartão, 
o sistema carrega 
automaticamente as 
informações que 
estão cadastradas no 
ERP para cada item.

Tela Supervisório  
do equipamento 
já com a receita 
recebida via ERP.

Estágio (spray) a ser ligado.
Estágio (spray) a permanecer desligado.

Legenda:



ERP - Fluxograma de Cadastro e Utilização 

Cadastro do Produto junto 
ao método/máquina

Cadastro das Etapas 
(estágios) do Processo a 

ser Seguido pelo 
Equipamento

Envio de 
Informações ao 
Equipamento

Controle do 
Processo por 

meio de 
Sensores 

Finalização com 
Registro dos 

Dados no ERP e 
Nuvem

Leitura Cartão 
de Processo

Novo Lote



Cadastro do equipamento no 
sistema de gestão produtiva (ERP).

Ficha método relacionando o tratamento de superfície.

Tempo de operação para 10 peças 
(Convertido para tempo/caixa no ERP).

ERP - Cadastro para cada item do processo



Gestão de Paradas Sistema integrado alimentando informações ao ERP.

Sistema de gestão de paradas de máquina, nesta 
tela é possível a consulta de dados diretamente no 
equipamento bem como este sistema alimenta 
informações junto ao ERP, desta forma tendo uma 
visão ampla e precisa dos acontecimentos 
relacionados ao equipamento.



O avanço da tecnologia 
baseia-se na sua 

integração de modo que 
você nem perceba. 

Assim ela se torna parte 
do dia a dia.

Bill Gates


