
SHOP FLOOR  
INTEGRATION

Do sensor ao ERP



O componente de software “Shop Floor 
Integration – SFI” possibilita a troca de 
dados entre o sistema SAP e o mundo 
heterogêneo de sensores, sistemas de 
controle e máquinas. 

Com a solução SFI, você pode prépro-
cessar as ocorrências e as informações 
relevantes para o processo dos sistemas 
de origem conectados e retransmiti-los 
com base em regras para um sistema 
SAP conectado. Com esforços mínimos 
de integração, o SFI oferece a possibili-
dade de acionar e controlar atividades e 
processos de acompanhamento. 

Exemplo de utilização

Um fabricante deve garantir a disponibilidade de uma  
importante máquina de gargalo na produção. Para isso,  
é necessário coletar e avaliar informações sobre a situa-
ção da máquina. 

As informações são baseadas no registro contínuo do  
desgaste real e são relatadas ao software Shop Floor  
Integrations. Com base nesses eventos de produção em 
tempo real, a solução SFI inicia automaticamente ações  
de acompanhamento necessárias, por exemplo, início de 
medidas de manutenção no PM/EAM, pedidos de peças 
s obressalentes.

Resumo das vantagens:
  Processamento de informações em 

tempo real vindos da produção no SAP 
ERP

  Suporte de estratégias de manutenção 
orientadas por desgaste por meio de 
documentos de medição automáticos

  Modelos comuns para o acionamento 
baseado em sensores de atividades de 
acompanhamento no SAP

  Manutenção preditiva orientada  
pela demanda

  Redução de custos por meio da 
otimização de estoque de peças de 
reposição

  Manutenção coordenada e  
planejamento de produção

 Introdução rápida e fácil
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Contato 

GIB Brazil
Avenida Paulista 2537,  
3º andar, Sala 0101
CEP 01311-0300,  
Bela Vista - São Paulo - SP

0800 580-0048
https://gib.world/pt/




