
AGRAMKOW

Traga sua produção a um 
nível totalmente novo de 
desempenho através da 
produção baseada em dados



Redução de erros e custos, 
economia de minutos 
ou até mesmo horas de 
produção para vencer a 
corrida por lucratividade 

O PLIS Smart Suite pode auxiliá-lo a conseguir exatamente isso. 

PLIS Smart Suite é um aplicativo de software desenvolvido para monitorar e controlar 
linhas de produção de A/C e refrigeradores. Ele gerencia os parâmetros de teste e 
processo e coleta dados de todos os processos da linha, tanto de equipamentos da 
AGRAMKOW quanto de terceiros.

Em resumo, o PLIS Smart Suite oferece total rastreabilidade do produto e garante que os 
produtos que saem da fábrica foram produzidos e testados conforme as especificações. 
Isso aumenta sua qualidade, melhora o desempenho e a disponibilidade, ao mesmo 
tempo em que gerencia os dados em tempo real para a tomada de decisões. Com o PLIS 
Smart Suite, é possível obter todo o necessário em um único local:

• Gestão de ativos & produção
• Análise e visualização de dados
• Interface amigável
• Uma solução sob medida para suas necessidades

O PLIS Smart Suite é atualmente utilizado em centenas de linhas de produção em todo 
o mundo, garantindo assim a qualidade de mais de 100 milhões de produtos por ano. 
Esses números crescem cada vez mais e para colocar os processos de produção sob 
controle, documentar resultados ou mover o mecanismo de produção para a era da 
indústria 4.0, nosso PLIS Smart Suite é o seu parceiro perfeito.
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Achou interessante? 

Vire a página para conhecer os motivos 
pelos quais nosso PLIS Smart Suite 
pode ser o melhor investimento que 
você já fez.
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O big data e mineração de 
dados permitem que você tome 
decisões melhores e as execute 
mais rapidamente

A fabricação de refrigeradores, freezers, bombas térmicas e de ar 
condicionado é um negócio cada vez mais competitivo. Para se manter 
lucrativo, é necessária uma linha de produção cada vez mais eficiente. Com 
o PLIS Smart Suite, você pode finalmente aproveitar ao máximo seu big 
data e a mineração deste para ajudá-lo a entender o que realmente está 
acontecendo e então tomar decisões acertadas.

Em outras palavras: com o PLIS Smart Suite é possível tomar decisões com 
confiabilidade permitindo de maneira substancial:

• reduzir defeitos e retrabalhos,
• cortar o desperdício,
• reduzir custos,
• aumentar a utilização de recursos,
• e melhorar os tempos de ciclo.
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É hora de fechar sua 
“fábrica oculta”

Reduza os custos de qualidade desnecessários e perda de 
produtividade 

A ‘fábrica oculta’ é composta por muitos processos abaixo do ideal em uma fábrica os quais levam 
a custos de qualidade diretos e indiretos, bem como perda de produtividade. Isso se deve à falta de 
percepção de onde estes processos abaixo do ideal estão ocorrendo e como eles influenciam uns aos 
outros.

Com o PLIS Smart Suite, você obtém as informações necessárias para garantir a alta qualidade de 
produto e produtividade: 

#01: Identificação da causa raiz

O PLIS Smart Suite ajuda a determinar a causa raiz dos defeitos e, assim, permite que você 
evite retrabalhos e recalls através de feedback em tempo real sobre todos os aspectos da 
produção. 

#02: Rastreabilidade completa

O PLIS Smart Suite oferece rastreabilidade completa, registrando cada produto e garantindo 
que os processos de fabricação e testes apropriados sejam conduzidos e documentados.

#03: Visão geral configurável

O PLIS Smart Suite transforma milhares de dados de toda a produção em relatórios 
configuráveis, ajudando você a identificar questões operacionais antes que se tornem 
problemas.

Imagine o impacto em seus resultados!
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Decida-se pelo dinheiro 
– com o PLIS Smart Suite, você pode recuperá-lo (quase 

que) literalmente de seu chão de fábrica

O PLIS Smart Suite é seu companheiro perfeito no que diz respeito as mais modernas filosofias 
de produção tais como: Lean Manufacturing, Six Sigma e OEE. Não importa a sua aplicação, o 
PLIS Smart Suite auxilia a melhorar seu desempenho por meio da visualização, quantificação e 
eliminação sistemática de fontes de perda de produção. 

Ou como gostamos de dizer: 

Meça Compreenda Otimize



Qualidade
O PLIS Smart Suite eleva a qualidade de sua produção a 

um novo nível e reduz significativamente a necessidade de 
retrabalhos

Ao centralizar a coleta de dados relevantes e o gerenciamento de processos, o PLIS Smart Suite garante 
que sua qualidade seja consistente, monitorada e documentada.

O PLIS Smart Suite identifica seus produtos, distribui os devidos parâmetros de teste e garante que 
o processo seja executado corretamente todas as vezes, enquanto armazena todo o histórico de 
resultados, parâmetros aplicados e respectivos limites. Quando combinado com feedback em tempo real 
dos operadores de linha, também se obtêm insights valiosos sobre a qualidade de seus produtos e as 
informações necessárias para manter - ou até mesmo melhorar - sua qualidade.

Com o PLIS Smart Suite, é possível assegurar que cada produto seja corretamente processado e testado 
sempre conforme as especificações. Mais importante, você se assegura que nenhum produto sai da linha 
de produção com defeito para gerar um consumidor insatisfeito.

Imagine como isso melhora sua qualidade!
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Desempenho
Com o PLIS Smart Suite, é possível alcançar os níveis de 

desempenho com os quais sempre sonhou

O PLIS Smart Suite possui todas as ferramentas de que você precisa para verificar se sua linha de 
produção está trabalhando com o máximo de desempenho. O serviço de monitoramento de produção 
compara seu plano de produção com a produção real e exibe claramente a toda equipe relevante (incluindo 
operadores de linha) se eles estão adiantados ou atrasados. Ele até dispara um alarme quando algo não 
estiver conforme planejado e alertará automaticamente as pessoas chave, garantindo que os problemas 
de desempenho sejam tratados de maneira rápida e oportuna. 

Com o PLIS Smart Suite: 
• Você pode finalmente entrar no mundo da Indústria 4.0 e digitalizar todo o fluxo de trabalho 

de sua linha de produção.
• Você pode coletar digitalmente as informações de todos seus operadores de maneira 

rápida e eficiente, ao mesmo tempo em que fornece a eles instruções de trabalho digitais 
interativas que os auxiliam durante as operações na linha.

• Você pode até monitorar os tempos de execução de cada processo e comparar os dados 
entre as linhas e os turnos.

Imagine como suas linhas de produção se tornarão eficientes!



Disponibilidade
Quanto maior o tempo de atividade em sua linha de produção, 

mais produtos você pode fornecer – e o PLIS Smart Suite 
oferece os meios para que isso aconteça.

Ao conectar e monitorar cada ativo, o PLIS Smart Suite cria e mantém uma visão geral completa do 
status e da integridade de suas linhas de produção. Problemas relacionados a máquinas ou equipamentos 
serão rapidamente identificados e classificados, permitindo assim uma rápida solução de problemas e 
remediação - antes que se transformem em caras paradas de linha e perda de produção. 

O PLIS Smart Suite monitora constantemente os parâmetros-chave em cada ativo, permitindo a 
identificação antecipada de problemas potenciais ou necessidades de manutenção. O PLIS Smart Suite 
alertará a equipe de manutenção automaticamente quando necessário. Planejar, executar reparos e tarefas 
de manutenção fora do horário de produção significa que as paradas de produção podem ser evitadas e o 
dispendioso tempo de inatividade reduzido

Imagine a melhora na produtividade! 
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O PLIS Smart Suite se integra perfeitamente a seus investimentos anteriores - 
desde seu sistema ERP até seus sensores.

#04 Planejamento de negócios e logística

Os sistemas de processos podem ser integrados 
ao PLIS Smart Suite garantindo redundância 
mínima de dados, bem como alta integridade de 
dados

#03 Gestão de operações de manufatura

Os principais dados, como parâmetros de 
processo, informações de produto/lote bem como 
resultados, podem ser trocados automaticamente 
entre os sistemas PLIS Smart Suite e MES

#02 Monitoramento & controle

O PLIS Smart Suite é a camada intermediária na 
solução IIoT da fábrica, responsável por gerenciar 
os dados do processo e máquinas enquanto 
controla os processos vitais no chão de fábrica

#01 Detecção e processamento

Equipamentos AGRAMKOW e de terceiros que 
possam ter interface com o PLIS Smart Suite 
trocarão dados de processo e dispositivo

#00 Processos Físicos

As informações de sensores, transdutores, 
atuadores e dispositivos similares são monitorados 
e encaminhados ao PLIS Smart Suite para análise e 
suporte à manutenção preventiva e preditiva

ERP

MES

PLIS

Control

Sensors

#04

#03

#02

#01

#00

MES
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Deseja mais informações? 

Vire a página e conheça em mais 
detalhes como nosso PLIS Smart 
Suite
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Analisar – Visualização & Relatórios

Combinando diferentes tipos de análises, os dados 
gerados a partir do PLIS Smart Suite podem ser 
transformados em métricas chave que podem 
ser visualizadas em tudo, desde PCs a tablets 
e smartphones. Com a ampla funcionalidade 
de relatórios, o PLIS Smart Suite o ajudará a 
documentar cada etapa do processo, permitindo 
que você esteja sempre por dentro.

Arquitetura
Com sua arquitetura aberta, o PLIS Smart Suite se integra 

facilmente a sua infraestrutura existente de TI 

Ativos

Não importa se sua infraestrutura de TI é local ou 
baseada em nuvem: o PLIS Smart Suite está sempre 
aberto para negócios. Ele se conecta perfeitamente 
com a maioria dos ativos de sua área de produção 
e cria uma forte ligação entre seu equipamento e 
seu sistema MES

Processo, Fluxo, Produção e Manutenção

O PLIS Smart Suite controla cada processo em cada 
ativo, garantindo assim o fluxo adequado em sua 
linha de produção. Ele monitora constantemente os 
principais parâmetros, incluindo produção, nível de 
qualidade e integridade dos ativos. O PLIS Smart 
Suite também é capaz de avisar quando uma 
manutenção é necessária e ajuda você a planejar 
e executar tarefas de manutenção. Sem surpresas, 
apenas eficiência.

Gateways (entradas)

O PLIS Smart Suite também interage com 
qualquer solução em nuvem de sua escolha e irá 
automaticamente (se permitido) compartilhar dados 
com esta. Isso permite que nossos especialistas 
o auxiliem a analisar e monitorar se tudo está 
funcionando perfeitamente em seus locais de 
produção. Nós tomamos conta de você - caso você 
queira.



Análise

Relatórios
Visualização

13



Abastecimento

Teste

Carga

Soldagem

Evacuação

Operador

Detecção de vazamento 

Segurança
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Gestão de Ativos e Processos
O PLIS Smart Suite oferece uma visão geral completa de todos 

os seus ativos e também de seus dados de produção

O PLIS Smart Suite permite a configuração, controle e manutenção de praticamente todos os ativos 
de sua linha de produção, permitindo uma abordagem totalmente centralizada na manufatura.

No núcleo do PLIS Smart Suite encontra-se o mecanismo de gerenciamento de processos, o 
qual permite distribuir, com base na identificação dos produtos sendo fabricados, receitas de 
configuração centralizadas em tempo real para ativos na linha de produção. Isso não apenas 
permite o gerenciamento centralizado de todos os parâmetros do processo e a utilização constante 
dos parâmetros corretos, mas também elimina o risco de erros, perda de desempenho e qualidade 
devido a erros humanos, os quais tem impacto significativo nos custos.

Os resultados do processo e a integridade da máquina são constantemente comunicados ao 
armazenamento central do PLIS Smart Suite, permitindo a rastreabilidade total de cada produto, 
ao mesmo tempo em que mantém uma visão geral completa e um histórico de integridade e 
desempenho de todos os ativos. Com o PLIS Smart Suite, é possível ter a visão de tudo.

O PLIS Smart Suite também permite o gerenciamento centralizado de ativos e dados de produção, 
independentemente do nível de complexidade: milhares de modelos diferentes, diversas linhas 
de produção ou até mesmo inúmeras instalações de produção em todo o mundo. Tudo pode ser 
facilmente vinculado a uma solução completa com sua organização no comando.



Gerenciamento de Produção
Com o PLIS Smart Suite, você tem controle total de seu fluxo 

de produção e da qualidade de seus produtos

Com o PLIS Smart Suite, você tem controle total de cada produto em sua linha de produção. 
Utilizando o sistema de regras e eventos, o fluxo de produção pode ser controlado permitindo que 
produtos defeituosos sejam automaticamente enviados para as áreas de retrabalho ou determinados 
modelos de produtos sejam divididos em várias linhas. O PLIS Smart Suite permite até verificar se 
uma tarefa pode ser realizada baseada em processos ou testes executados anteriormente na linha. 
Com o PLIS Smart Suite, a qualidade é sempre monitorada para que nenhum produto com defeito vá 
parar no armazém ou no cliente final. O que faz com que muito dinheiro seja economizado.

Com a ferramenta de planejamento de produção é possível definir metas de produção diárias para 
cada fábrica, linha e turno de trabalho, enquanto o serviço de monitoramento da produção verifica 
se as metas foram cumpridas. Caso contrário, a equipe responsável será alertada para que ações 
corretivas possam ser iniciadas, garantindo assim que a linha de produção sempre funcione com o 
desempenho máximo.

O PLIS Smart Suite se encaixa em muitas filosofias de produção diferentes e, especialmente 
quando se trata de OEE, é a combinação perfeita. Os serviços de monitoramento da produção 
medem constantemente as principais métricas (p. ex., qualidade, desempenho e disponibilidade), 
comparando-as ao plano geral de produção conforme os principais indicadores de desempenho do 
OEE. Desta forma, é possível ter uma visão geral clara e precisa da qualidade e do desempenho de 
sua produção. 
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Com o PLIS Smart Suite, você pode transformar a palavra da moda “Big Data” em uma ferramenta 
poderosa para garantir que sua produção funcione sem problemas. Os dados de produção são 
transmitidos constantemente de cada etapa na linha de produção para a central de armazenamento 
do PLIS Smart Suite, prontos para serem analisados.

O PLIS Smart Suite oferece muitas maneiras de analisar e visualizar dados de produção e máquinas 
a partir de painéis gráficos em tempo real e telas grandes para ferramentas de mineração de dados 
e relatórios em papel. Tudo está disponível na plataforma de sua escolha - de PCs de mesa a tablets 
e smartphones, para que você e todos tenham uma visão geral que faz com que a produção funcione 
de forma eficiente. 

Os painéis gráficos fornecem rapidamente indicadores de desempenho (KPIs) relacionados à 
produção e oferecem uma visão geral do processo de manufatura e da linha de produção. Telas 
grandes fornecem à sua área de produção em tempo real dados essenciais de desempenho e 
qualidade, incentivando os operadores de linha a cumprirem as metas. Estes também fornecem 
avisos visuais antecipados em caso de ocorrências ou problemas que impactem a produção ou 
a qualidade. Quando uma análise mais profunda de longo prazo é necessária, o PLIS Smart Suite 
aplica ferramentas de mineração de dados para identificar as causas raiz dos problemas para que 
você saiba onde e por que os problemas de produção ocorreram.

Resumindo, por meio de ferramentas de big data e mineração de dados, o PLIS Smart Suite identifica 
áreas problemáticas, tendências e causas básicas para que você possa tomar ações corretivas e 
otimizar o processo de produção. O que há para não gostar? 

Analisar & Visualisar
O PLIS Smart Suite facilita o uso de Big Data para analisar e 
visualizar todos os aspectos do seu processo de produção
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Obter informações de e para seus operadores é essencial para entender como sua linha de produção 
está funcionando. Isso ajuda a otimizar os processos de trabalho e reduz o risco de erros humanos. 
É por isso que o PLIS Smart Suite oferece muitas opções quando se trata de interação com o 
operador. 

Interação dos operadores
O PLIS Smart Suite torna mais fácil a troca de informações com seus 

operadores, reduzindo assim a possibilidade de erros humanos

Interface de operação

Através da interface de operação é possível 
aos operadores da linha inserirem em tempo 
real informações relacionadas ao produto. A 
interface de operação pode ser utilizada para 
monitorar e documentar processos a partir de 
qualquer lugar da linha. Ela é particularmente 
útil para inspeções visuais ou execução de 
processos manuais.

Interface de reparo

A interface de reparo é utilizada em áreas 
de retrabalho para dar suporte à solução 
de problemas, permitindo o acesso total ao 
histórico do produto. Além disso, a interface 
de reparo permite que os operadores informem 
a verdadeira razão por trás do problema, 
evitando assim a repetição de erros.

Verificação de componentes críticos

Para auxiliar o trabalho de montagem, a 
interface de verificação de componentes 
críticos exibe instruções de montagem ou 
vídeos para o operador na linha, assegurando a 
montagem do componente correto no produto, 
ao mesmo tempo que mantém um registro de 
cada componente instalado, resultando em 
montagem correta e rastreabilidade total.

Terminal OEE

Através do terminal OEE o operador pode inserir 
“motivos de parada” quando ou se a linha de 
produção parar. Saber os motivos pelos quais 
as paradas ocorrem pode fornecer insights 
valiosos sobre a produtividade e eficiência da 
linha de produção, permitindo assim que ações 
corretivas sejam implementadas.

Seja por meio de uma entrada direta dos operadores, mostrando instruções de trabalho via interface 
de operação, apoiando e documentando os esforços de retrabalho por meio da interface de reparo, 
garantindo a montagem adequada com a interface de verificação de componentes críticos ou 
inserindo motivos de parada através do terminal OEE, PLIS Smart Suite consegue cobrir todas as 
suas demandas, permitindo finalmente a eliminação de todos os papéis de qualidade e de produtos 
preenchidos manualmente pelos operadores e, no lugar destes, ter controle e percepções em tempo 
real sobre os dados trocados. 
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Nem todas as linhas de 
produção são semelhantes 

O PLIS Smart Suite é um sistema modular escalonável que 
pode perfeitamente atender a qualquer requisito 

Se você deseja controlar apenas uma máquina ou várias fábricas ao redor do 
mundo, PLIS Smart Suite é a ferramenta ideal devido ao seu projeto modular. 
Você pode ter certeza de que o PLIS Smart Suite também é compatível com o 
futuro, independentemente de sua escolha atual. Isso ocorre porque todas suas 
funcionalidades estão disponíveis desde o início. Módulos ou instalações extras 
não são necessários e até mesmo novas versões do PLIS Smart Suite estarão 
automaticamente disponíveis sem custos extras através de nosso contrato de 
manutenção.

O PLIS Smart Suite permite fazer à sua maneira:

• Isso se aplica à escalabilidade, pois o PLIS Smart Suite pode ser utilizado 
com apenas um dispositivo ou até mesmo em várias fábricas.

• Em termos de conectividade, você pode utilizá-lo a partir de qualquer PC 
conectado à sua rede.

•  Quando se trata de controle, todos os dispositivos podem ser manuseados 
de forma centralizada ou remotamente.

•  Com relação ao monitoramento, você pode se aprofundar em detalhes 
essenciais ou obter apenas a visão geral. 

A escalabilidade não é o único ponto forte, sua conectividade é igualmente 
essencial. É possível acessar todas as funcionalidades de qualquer PC conectado 
à sua rede, diretamente ou através da nuvem. Isso significa que a instalação e a 
configuração podem ser feitas de forma centralizada ou remota; e o mesmo se 
aplica ao manuseio e monitoramento contínuo de cada dispositivo. Ao analisar e 
visualizar seus dados com a ferramenta de mineração, você também escolhe o 
nível de monitoramento. Isso pode ser desde um único dispositivo até a visão geral 
completa de todas as linhas de produção
  
Chamamos isso de ‘versatilidade’ do PLIS Smart Suite
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O PLIS Smart Suite permite que os fabricantes de 
eletrodomésticos meçam e melhorem todos os processos 
de toda a sua linha de produção, ao mesmo tempo que 
fornece uma nova visão sobre como tornar sua produção 
mais eficaz e, consequentemente, a empresa mais bem-
sucedida.

Teremos o maior prazer em demonstrar como com a 
produção baseada em dados o nosso PLIS Smart Suite 
pode elevar seu desempenho a níveis totalmente novos.

AGRAMKOW Fluid Systems A/S

www.agramkow.com

O caminho do 
sucesso...

AG260-450001A-01

http://agramkow.com

