A ferramenta de gestão On Key é uma solução que garante a otimização geral da
função de gestão de ativos, pois não é focada em atividades individuais.

Tenha um suporte para seu time, que o direcione a:
• Maior eficiência e eficácia;
• Melhor desempenho financeiro;
• Decisões assertivas sobre investimentos em ativos;
• Melhor gerenciamento dos riscos relacionados aos ativos;
• Melhoria na qualidade dos serviços;
• Melhoria na sustentabilidade organizacional;
• Considere que o sistema deve lhe ajudar a atingir a estratégia de Gestão de Ativos e auxiliar
sua equipe a ser mais eficiente, poupando tempo, minimizando custos e obtendo acesso fácil
aos dados de análise das informações dos ativos.
Algumas das vantagens competitivas que você terá ao utilizar o conjunto de 6 módulos
do On Key:
• Software para suportar os processos de negócios;
• Hardware para executar o gerenciamento das atividades nos ativos;
• On Key é o Sistema de Gestão de Ativos (EAMS) próprio da Pragma;
• Interface com SAP, Syspro e outros renomados sistemas ERP.
O Sistema de Gestão de Ativos de sua empresa deve fornecer as informações necessárias para tomada de decisões estratégicas.
ESPECIFICAÇÕES DO SOFTWARE
Servidor On Key
O On Key requer o seguinte software para instalação no Application Server e/ou Database Server
(32-bit ou 64-bit):
• Windows Server 2008 SP2 / R2 com IIS 7.0 ou mais recente;
• Garantir que os componentes do IIS 6 Management Compatibility foram instalados;
• Garantir que o servidor seja configurado para ambas as funções de Application Server e
Web Server (IIS);
• A função Application Server garante a funcionalidade do serviço de Distributed Transaction
Coordinator;
• SQL Server 2008 SP1 ou mais recente;
• SQL Server Reporting Services 2008 SP1 ou mais recente;
• .NET Framework;
• .NET Framework 4.5 para o Application Server;
• .NET Framework 3.5 SP1 para o Database Server;
• Certificado X.509 para proteger os serviços web do On Key.
Cliente On Key
O On Key requer que os seguintes softwares sejam instalados para o uso no desktop
ou laptop Pcs:
• Windows XP SP 3 ou Windows Vista SP 1/2 ou Windows 7 (32-bit ou 64-bit1);
• Internet Explorer 7.2 ou mais recente com a última versão do Silverlight 5 Plug-in;
• 1 64-bit suporte para Internet Explorer 9 apenas;
• 2 Silverlight 5, também suporta o Firefox 3.6+ e o Chrome 12+, porém, não temos teste em
nenhum destes navegadores. Consulte os Requisitos do Sistema Silverlight 5 para especificações completas de compatibilidade.
Cliente On Key Express
O On Key Express requer a instalação dos seguintes softwares para o uso em dispositivos tablet e smartphone:
• Windows 7 Home Premium/Professional (32-bit ou 64-bit1);
• Internet Explorer 7.2 ou mais recente com a última versão do Silverlight 5 Plug-in.

O On Key Express requer a instalação dos seguintes softwares para o uso em desktop ou laptop
Pcs:
• Windows XP SP 3 ou Windows Vista SP 1/2 ou Windows 7 (32-bit ou 64-bit1),  também consulte o documento Using Windows 7 Professional on a Slate PC para dicas de como otimizar a experiência touch
no Windows 7;
• Internet Explorer 7.2 ou mais recente com a última versão do Silverlight 5 Plug-in.
Inicie melhorias baseadas em evidências quantitativas com os 6 módulos descritos abaixo:
1. REGISTRO DE ATIVOS: utilizado para construir e manter um Registro de Ativos amplo e preciso.
Benefícios:
• Ter um registro de ativos preciso, com inúmeras plantas ou operações, vários níveis e fácil de manter;
• Ser capaz de administrar a depreciação do ativo;
• Obter informações dos ativos em um só local (datas de garantia, atributos, documentos, desenhos, fornecedores, informações de depreciação, números de série);
• Tornar a gestão de ativos simples;
• A gestão total do ciclo de vida (manutenção com o ativo, operação do ativo, aquisição e descarte do
ativo) é possível se o Registro de Ativos for usado em conjunto com outros módulos do On Key.
2. GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO: ferramenta para a função de cuidados de ativos de qualquer
organização, assegurando a otimização da disponibilidade do ativo, da confiabilidade do ativo e de recursos utilizados. Também é utilizado como um sistema universal de helpdesk.
Benefícios:
• Ter um registro de ativos preciso com vários níveis e fácil de manter;
• Ter um histórico completo dos serviços executados por ativo;
• Ter fácil administração de todos os trabalhos requeridos pelas várias legislações existentes;
• Ser capaz de administrar táticas e a otimização da manutenção;
• Planejar e otimizar recursos da manutenção e da engenharia;
• Ter a análise de ativos que sofrem manutenções intensas de um ponto de vista de custo e recursos;
• Ter a análise de falha.
3. GERENCIAMENTO DE MATERIAIS: incorpora regras e melhores práticas básicas de gestão e controle
de inventários, assegurando níveis ótimos de estoque e disponibilidade de componentes.
Benefícios:
• Níveis ótimos de estoque de componentes;
• Rastreamento de itens de estoque e não-estoque, através de múltiplos almoxarifados;
• Rastreamento dos custos e quantidades do item por localização, lote e almoxarifado;
• Reposição do estoque de um fornecedor, de um almoxarifado central ou de um armazém, quando quantidades ficam abaixo dos níveis mínimos;
• Acesso a informações de previsão de materiais e de disponibilidade dos itens;
• Atendimento automático de itens de estoque e compras diretas assim que recebidas.
4. PLANO DE MANUTENÇÃO: utilizado para construir e manter tarefas precisas e flexíveis, que são requeridas para manter os ativos.
Benefícios:
• Construção de conjuntos, máquinas, entre outros, a partir de unidades funcionais ou subconjuntos para
rastrear rapidamente atividades em comum e a configuração de ativos de linhas de produção;
• Funcionalidade de controle da mudança que suporta o desenvolvimento ou a atualização de ativos ou
tarefas novas com configurações compartilhadas com outros sistemas;
• Cenários compartilhados podem ser alocados para ativos e tarefas, a fim de garantir flexibilidade durante
mudanças de cenários na produção ou outros fatores externos;

• A gestão de ativos torna-se simples;
• A gestão total do ciclo de vida (cuidados com o ativo, operação do ativo, aquisição e descarte do ativo) é
possível se o Plano de Manutenção for usado em conjunto com outros módulos do On Key.
5. GERENCIAMENTO DO DESEMPENHO: fornece informações em tempo real e o histórico para otimizar
a Eficiência Global do Equipamento (OEE).
Benefícios:
• Foco nos motivos de 20% das perdas por parada, qualidade ou perda de velocidade que resultam em 80%
da ineficiência;
• KPIs reais que podem ser comparados com padrões internacionais;
• Disponibilidade de informação precisa em tempo real de qualquer lugar do mundo;
• Recursos otimizados (pessoas, máquinas, produtos);
• Mais retorno para menos investimento;
• Informação precisa para tomar decisões com base em informações reais;
• Otimização dos ativos atuais;
• Tomada de decisões de investimento com base em informações para aceitar novas ordens ou comprar
novos ativos;
• Registro de parâmetros de processo em um banco de dados para histórico de análises.
6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ATIVOS: facilita e otimiza o processo de configurar e manter preciso o registro de ativos com a ajuda de PDAs (tablets / palm tops industriais). Avaliações de ativos definidas pelo
usuário podem ser conduzidas ao mesmo tempo – por exemplo, avaliações de condição, segurança e manutenção.
Benefícios:
• Um registro de ativos fácil de manter com diferentes níveis;
• Um mecanismo para classificar ativos, baseado em avaliações e critérios definidos pelo usuário;
• Captura e transferência eletrônica de informações, através do uso de tecnologia eletrônica portátil;
• Capacidade de administrar e controlar projetos de identificação e avaliação de ativos que foram executados
ao longo de vários meses por diversas pessoas.   

Se você se preocupa com seus ativos durante todo o seu ciclo de vida, agende uma visita
conosco pelo e-mail pragma@pragmabrasil.com.br

