O Maximo gerencia as
organizações mais intensivas em
ativos do mundo

Quem neste mundo depende do IBM Maximo ?
®

As principais organizações em todo o mundo!1
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Quem tem o poder do Maximo?
Os mais bem-sucedidos geradores e
distribuidores de energia elétrica
norte-americanos!
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Quam viaja com o Maximo?
Trens, aviões e pessoas em movimento em
todo o mundo!

4 4,2

milhões de
viajantes
de ferrovias
diariamente

9 dos18

aeroportos mais
movimentados do
mundo4

Aqui está a razão que as organizações com intensa atividade
em gestão de ativos escolhem o Maximo:
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de redução no tempo de
inatividade e custos de
materiais

10 a 20%

de melhoria na utilização de
mão de obra

de redução de
necessidades de
inventário

de aumento na utilização
de ativos

Líder de mercado de Gestão de Ativos Corporativos
reconhecido desde 1996
—Reduz o tempo de inatividade não planejado
—Aumenta a eficiência operacional
—Fornece visibilidade quase em tempo real para o uso de ativos
—Estende a vida útil dos equipamentos
—Melhora o retorno sobre ativos e adia novas aquisições
—Unifica os processos de empresas globais que possuem grande
amplitude em funções de gestão de ativos entre as diversas
localidades

Coloque o Ma ximo para trabalhar para você.
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