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Tehnologii

Cum funcţionează MAINTelligence™

MAINTelligence™ folosește o aborda-
re personalizată, ierarhizată pentru gestionarea 
activelor, programarea întreţinerii preventive 
și înglobează toate tehnologiile de monitoriza-
re a condiției stării echipamentului. Creează o 
structură de tip CMMS pentru monitorizarea 
costurilor şi alocarea resurselor cu focus pe fia-
bilitate. Toate acestea fac din MAINTelligence 
™ instrumentul perfect pentru managementul 
datelor de întreţinere preventivă şi pe baza  
inspecţiilor face posibilă emiterea de comenzi de 
lucru reactive sau preventive.

Construit ca o bază de date deschisă, 
MAINTelligence™ se integrează cu sisteme 
și hardware neproprietar şi oferă o flexibilitate 
maximă în utilizarea diverselor informaţii-cheie 
între diversele companii, programe şi depar-
tamente. Ulterior, procesează aceste date în 
informaţii utile pentru managerii companii-
lor din departamentele Operare, Întreţinere şi 
Fiabilitate.

Ce poate face MAINTelligence 
pentru tine

MAINTelligence™ este 
un sistem complet inte-

grat și automatizat 
de fiabilitate a echi-
pamentelor. Soluția 
noastră de EAPM 

este în permanență îmbu-
nătăţită pentru a răspunde 
provocărilor emise de clienți. 
Prin furnizarea unui software 

de mentenanţă flexibil, puternic și eficient și cu 
servicii de suport eficiente, putem asigura orga-
nizațiilor un management proactiv al riscurilor şi 

costurilor având ca obiectiv prevenirea situaţiilor 
de avarie.

Beneficiile integrării
O ierarhie eficientă a activelor poate fi sta-

bilită pe baza datelor în CMMS: dezvoltarea 
unei liste de echipamente, evaluarea criticităţii 
activelor, stabilirea unei strategii de planificare 
a echipamentelor, crearea de rute de inspecţie și 
realizarea instruirii. 

Prin intermediul acestor instrumente integra-
te de evaluare a condițiilor, MAINTelligence™ 
permite organizației dv. să sporească păstrarea și 
proactivitatea informaţiilor (toate reparațiile pot 
fi planificate și programate corespunzător), să 
automatizeze generarea comenzilor de lucru și să 
efectueze eficient analiza datelor. De asemenea, 
în sistem se pot înregistra informaţii privind 
date de proiectare, construcție și garanție ale 
producătorului.

Cum îmbunătăţeşte  MAINTelligence™ 
performanţa activelor la nivel global

αΩ

V ersiunea recentă a Managementului Performanţei Activelor 
combină cele mai adecvate instrumente, metode, resurse 
formate în implementarea unei soluţii de EAPM. Compania 

Design Maintenance Systems Inc. (DMSI) a dezvoltat platforma 
MAINTelligenceTM ca o soluţie completă de monitorizare a funcţionalităţii 
activelor: versatilă, mobilă, intuitivă şi puternică. Modul de conectare cu 
alte sisteme oferă posibilități de integrare fără egal. Împreună cu serviciile 
excepționale oferite clienților DMSI, l-au stabilit ca un furnizor global ce 
ajută la păstrarea stării de sănătate a activelor în vederea realizării celor 
mai ambiţioase planuri de către clienţii noştri. 

MAINTelligence™ studiu de caz: US Geothermal
US Geothermal este un important producător de energie din surse 

regenerabile în SUA. Datorită rentabilităţii şi scalabilităţii aplicatiei, US 
Geothermal a contractat DMSI pentru implementarea MAINTelligence 
ca soluție de managementul activelor. Coroborat şi cu buna experienţă 
de utilizare a MAINTelligence™, US Geothermal a crescut cu încă trei 
puncte în SUA. Cu o singură soluţie, prin adăugarea incredibilă a unor 
caracteristici care să răspundă nevoilor crescânde ale companiei, aceasta 
a ajutat organizația să funcționeze ca o echipă fără probleme şi fără a 
fi nevoie să achiziționeze platforme suplimentare. Designul integrat al 
MAINTelligence™ permite US Geothermal să vizualizeze automat, să 
analizeze și să compare datele din mai multe discipline de întreținere 
predictivă pentru a îmbunătăţi fiabilitatea. Acest proces automatizat de 
urmărire permite echipei sale să se concentreze asupra managementului 
instalației.

MAINTelligence™ a fost instalat în cele trei locaţii, fiecare locaţie 
cu baza ei de date şi centralizează informaţii pentru management. Încă 
din faza de punere în funcţiune şi continuând cu primul an de operare 
al instalaţiei, cu ajutorul MAINTelligence™ s-au identificat o serie de 
probleme la proiectarea echipamentelor.

Cu ajutorul modulului de mentenanţă predictivă s-a extins durata 
de reparaţie capitală de 5 la 7 ani, pentru turbină şi generator. Datorită 
analizei uleiului, durata de viaţă s-a extins de la 1 la 3 ani. Toate aceste 
economii au rezultat pe seama utilizării unei informaţii de calitate.

Ludan Engineering este distribuitor unic al aplicaţiei 
MAINTelligence™ de la Compania DESMAINT. Pentru mai multe 
informaţii despre această soluţie integrată, orientată pe fiabilitate sau pe 
demonstraţii live, contactaţi:
tel: + 40 31 229 20 20 sau e-mail: office@ludan.ro 

Ludan Engineering SRL
Şos. Virtuţii nr. 52, Sector 
6, 060787, Bucureşti
Telefon 031.229.20.20
Fax 031.229.20.20
Email office@ludan.ro
www.ludan.ro
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