
FACILITYBASE
easy maintenance

Liberte-se da manutenção diária



GESTÃO FÁCIL

Liberte-se da manutenção diária
Todos os dados ficam automaticamente disponíveis.

Coordenação de todas as actividades
Aceda à calendarização de todas as actividades e 

assegure-se que o �uxo de trabalho decorre 

normalmente.

O Facility Base é um software completo e acessível que permite a interligação entre as 
instalações, os equipamentos e as respectivas funções para uma manutenção e�caz. Esta 
aplicação tem uma estrutura modular, por isso é uma solução integrada que se adapta a 
qualquer situação.

GESTÃO DE ORDENS DE 
SERVIÇO

PLANOS DE MANUTENÇÃO 

REPORTING COMPLETO

Com o Facility Base pode de�nir todo o 

�uxo de trabalho, exportar informação 

relevante ou analisar a mesma através de 

grá�cos e widgets.

Em apenas alguns minutos, assegura 

toda a organização das suas instalações.

Os benefícios são evidentes:

Aumento da produção;

Diminuição do tempo gasto na gestão de 
instalações;

Redução de custos.



edição de dados

envio de 
notificações

Registo detalhado
Localiza e detalha todos os equipamentos e instalações- 

tudo o que necessite de manutenção.

Gestão de ordens de serviço
Organiza ordens de serviço com atribuição de

 utilizadores responsáveis, permitindo de�nir o nível de 

prioridade e o seu estado actual.

Reporting
Cria relatórios facilmente, segundo a área/ o equipamento 

de�nidos e os dados a exportar (manutenção/ordens de 

serviço)

MANUTENÇÃO OPTIMIZADA

Gestão dos custos
Detalha todos os custos entre equipamentos e serviços 

de manutenção

Todos os dados que precisa sempre à mão.

ACTUAR
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PLANEAR
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dados
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dashboard
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exportação para .pdf/ .csv

FACILITYBASE

 
Instalação num minuto

Sistema cloud seguro e actualizado
Acessível a partir do computador, smart-phone ou tablet

€ €

edição de toda a informação
associação a componentes verificados
designação do responsável

custo de consumíveis
custo de recursos humanos
outros custos

exportação para .pdf

edição de todos os dados do equipamento
associação a componentes 

custo de aquisição do equipamento

descrição pormenorizada
status da ordem de serviço
prioridade (mínimo - máximo)
selecção do responsável pela tarefa

€ custos implicados no serviço 
(manutenção/ consumíveis/
outros custos)

exportação para .pdf / .csv

 
VIGIE HELPDESK

A equipa de suporte ViGIE é 
formada por técnicos especializados e 

disponíveis a qualquer hora.
support@vigiesolutions.com

+351 220 930 944

Rua Engenheiro Frederico Ulrich, 2650 4470-605 Moreira da Maia
info@vigiesolutions.com  www.vigiesolutions.comT +351 220 930 978  F +351 220 965 972

Planos de Manutenção Gestão de equipamentos Ordens de serviço

Experimente grátis em http://fbase.vigiesolutions.com


