
FICHA TÉCNICA

AVEVA™ Operations Control
Alinhando equipes para a excelência operacional

O AVEVA Operations Control traz o software que suas equipes precisam para 
operar da melhor forma. Forneça a todos os seus usuários informações acionáveis 
para tomar melhores decisões em tempo real, ganhando destaque e aumentando 
a eficiência operacional, confiabilidade e agilidade com uma estrutura de software 
coesa e sustentável, do edge ao enterprise.

Esta nova oferta ilimitada representa uma mudança radical para ajudar a acelerar 
o time to value por meio da acessibilidade perfeita ao nosso robusto portfólio, indo 
além de HMI e SCADA para incluir execução de fabricação, análises e recursos 
avançados baseados em nuvem que revelam maior percepção e colaboração.

Cada equipe, seja no chão de fábrica, na sala de controle ou operando em toda 
a empresa, tem autonomia para fazer mais, em alinhamento umas com as outras. 
Construa sua base para a excelência operacional com o AVEVA Operations Control.
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AVEVA 
Operations 

Control

Simplicidade
Ofertas fáceis de escolher 

que reduzem a 
complexidade de compra e 

adoção

Foco no Resultado
Transforme-se com insights 
incomparáveis e digitalize 

processos de trabalho
e conhecimentos

Abrangente
Capacidade que vai além do 

HMI/SCADA básico para 
impulsionar a excelência nas 

operações

Ilimitado
Sem limitações de IO, tags

ou dispositivos – expanda o 
acesso às informações para mais 

usuários

Benefícios

 y Acesso ao nosso abrangente portfólio de tecnologia 
de software de classe mundial na escala que faz 
sentido para você

 y Flexibilidade comercial e arquitetônica com 
implantação IIoT híbrida

 y Acesso ao suporte integrado e às atualizações mais 
recentes do produto sem custo adicional

 y Prepare seus negócios para o futuro com um 
parceiro estratégico que tem visão para gerar valor 
operacional holístico

Funcionalidades

 y Com base no número de usuários

 y Escalabilidade ilimitada com tags ilimitadas, IO, 
clientes HMI/SCADA

 y Arquitetura flexível que combina nuvem e 
ferramentas locais

 y Usuários de desenvolvimento ilimitados

 y Biblioteca abrangente de drivers de comunicação

 y Colaboração e gestão de competências

 y Ferramentas de diagnóstico e integridade do sistema

 y Suporte técnico integrado e atualizações de versão 

Operations as your foundation 
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Operações como sua base 

Alcance a excelência operacional do edge ao enterprise.

O AVEVA Operations Control são ofertas de assinatura 
oferecidas por meio do AVEVA Flex. Elas proporcionam 
valor agregado para organizações de qualquer porte 
com a flexibilidade de acesso ao mais abrangente 
software de gerenciamento de operações industriais 
e extensão à medida que seus requisitos de negócios 
mudam. 

Essas assinaturas ilimitadas permitem um conjunto 
abrangente de aplicativos de software para melhorar 
as operações, desempenho, segurança, qualidade 
e lucratividade geral. O AVEVA Operations Control 
apresenta recursos ricos, incluindo visualização HMI/
SCADA, mobilidade, análises, relatórios, fluxo de 
trabalho e ferramentas de desenvolvimento em uma 
nuvem híbrida e configuração local.

Além disso, o modelo de uso ilimitado elimina restrições 
como o número de tags, dispositivos e servidores. Esse 
modelo inovador oferece flexibilidade e conveniência 
incomparáveis, fornecendo este abrangente portfólio 
de software como uma assinatura combinada!
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Edge Supervisory Enterprise

Solução perfeita para as 
equipes de linha de frente que 

requerem monitoramento e 
controle de processo local no 

nível do ativo, equipamento ou 
linha com IIoT e recursos de 

IHM incorporados.

Ideal para gerenciamento 
centralizado de SCADA 

distribuído ou operações em 
um modelo de planta unificada 

com o objetivo de promover 
a padronização entre os 

departamentos.

Plataforma de convergência 
de TO TI com o objetivo de 
impulsionar a colaboração 
e a visibilidade da empresa 
em operações regionais ou 

globais.

Assinatura AVEVA Operations Control Flex

AVEVA Communication 
Drivers

AVEVA Teamwork AVEVA Reports for 
Operations

AVEVA Insight AVEVA System 
Monitor

AVEVA Integration 
Studio

Componentes comuns

Complemento de execução de fabricação

Comunicações
Competências /

Treinamento Relatórios Análise de dados Monitor de sistema Desenvolvimento

Add-on de análise guiada
Análise guiada

AVEVA Insight, Guided Analytics

Execução de produção

AVEVA MES

Execução enxuta

AVEVA Discrete Lean Management

Lote

AVEVA Batch Management

Fluxo de trabalho

AVEVA Work Tasks

Receita

AVEVA Recipe Management

Edge
Interface Homem-Máquina

AVEVA Edge

AVEVA InTouch HMI

Internet Industrial das Coisas

Supervisory
Plataforma de controle de operações

AVEVA Plant SCADA

AVEVA System Platform

Controle de supervisão

Enterprise
Visualização da empresa

AVEVA Unified Operations Center

Quais ofertas são ideais para mim?

Três ofertas principais (Edge, Supervisory e Enterprise) fornecem todas as ferramentas necessárias para as equipes 
de planta/campo, sala de controle e empresarial para gerar informações acionáveis, colaborar de forma eficaz 
e acelerar sua excelência operacional. Ofertas complementares para execução de fabricação e AVEVA Insight, 
Guided Analytics, fornecem funcionalidade avançada, incluindo MES, gerenciamento de fluxo de trabalho e IA.
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Flexibilidade operacional, 
simplicidade e experiência 
aprimorada 

Essas assinaturas são uma abordagem revolucionária 
para adquirir, implantar e manter software sem 
incorrer em custos de licenciamento incrementais ou 
imprevistos com base em mudanças operacionais ou de 
rotatividade de pessoal.

O AVEVA Operations Control é baseado no 
licenciamento de usuário nomeado com uso ilimitado 
de todos os recursos da oferta. Além disso, o modelo 
de licenciamento de usuário nomeado fornece 
gerenciamento de licença simplificado, evitando custos 
excessivos devido a excedentes nos modelos 
de pagamento por uso (“pay-per-use”) e baseados 
no uso (“usage-based”). Por exemplo, se uma empresa 
de geração de energia solar tem quatro turnos de dez 
pessoas cada, ela teria um total de quarenta usuários 
nomeados e, portanto, exigiria uma oferta de 
tamanho médio.

Durante a vigência do contrato, beneficie-se de maior 
agilidade acessando qualquer um dos softwares 
incluídos, sem ter que fazer pedidos adicionais ou 
alterar os contratos de licença. Além disso, um 
conveniente portal de administração permite que você 
gerencie e adicione facilmente recursos e usuários no 
ritmo do crescimento de sua empresa.

Transforme suas operações

O AVEVA Operations Control fornece o software de 
excelência operacional necessário para o ambiente 
de operações industriais moderno e dá às equipes um 
método consistente de colaboração e operação a partir 
de uma estrutura coesa e sustentável.

 

Em aplicativos locais e infraestrutura em nuvem, você 
tem o poder de escolher a configuração, a arquitetura 
e a opção de implantação que atenda aos seus 
requisitos de negócios. Essa oferta híbrida de nuvem e 
local fornece uma experiência de usuário integrada e 
sem atrito, que permite que as organizações acessem 
informações e funcionalidades por meio de toda a 
ampla gama de aplicativos comprovados da AVEVA: 
desde dados de processo HMI SCADA em tempo real, 
Sistema de Execução, a Gestão de Desempenho 
de Ativos. 

Transforme suas operações com insights incomparáveis 
e digitalize processos de trabalho e conhecimentos:

 y Capacite o operador da linha de frente com 
mobilidade por meio de visualização HMI ilimitada 
comprovada e utilize a nuvem para aprimorar a 
colaboração e o compartilhamento de conhecimento 
para impulsionar melhorias contínuas

 y Aproveite os recursos da nuvem para 
desenvolvimento, visualização e armazenamento 
para impulsionar a eficiência e a padronização da 
engenharia em toda a empresa

 y Aumente os dados de processo em tempo real e 
históricos com recursos de IA de aprendizado de 
máquina baseados em nuvem para prever possíveis 
falhas ou erros e ser proativo

Capacite suas equipes com o AVEVA Operations 
Control para acelerar o seu time to value com o 
software necessário para conduzir uma tomada de 
decisão aprimorada.

Para mais informações sobre o 
AVEVA Operations Control, visite:  

aveva.com/en/solutions/flex-subscription/ 
aveva-operations-control

http://aveva.com/en/solutions/flex-subscription/ aveva-operations-control
http://aveva.com/en/solutions/flex-subscription/ aveva-operations-control
https://www.aveva.com/

