
 

AVEVA™   Operations Control 

Alinhe suas equipes para a excelência operacional 
 

 

Tenha em foco um futuro mais inteligente com a confiança de operar 
 

Operações edge-to-enterprise 

Experiência única do usuário em 
toda a ampla gama de aplicativos 
comprovados da AVEVA: de 
HMI/SCADA, colaboração e 
relatórios, a gerenciamento de 
execução de fabricação e análise 
preditiva. 

IIoT híbrida 

O suporte a uma combinação de 
aplicativos baseados em nuvem, no 
local e híbridos oferece aos usuários 
operacionais e de negócios a 
flexibilidade de usar as melhores 
ferramentas projetadas para seu 
caso de uso. 

O licenciamento certo 

O primeiro e único do mercado 
modelo de assinatura edge-to-
enterprise, permitindo o portfólio 
como um serviço com 
escalabilidade ilimitada, IO/tags 
ilimitados e clientes ilimitados. 

 
 
 
 
 

 

 
Alcance a excelência operacional do edge ao enterprise.Simplicidade 

 
 
 
 
Ofertas fáceis de escolher que 
reduzem a complexidade de 
compra e adoção 

 

 
AVEVA 

Operations 
Control 

 
 
Foco no resultado Transforme-se 
com insights incomparáveis e digitalize 
processos de trabalho e conhecimentos 

 

 

Ilimitado 
Sem limitações de IO, tags ou 
dispositivos – expanda o acesso às 
informações para mais usuários 

 

 

Abrangente 
Capacidade que vai além do 
HMI/SCADA básico para 
impulsionar a excelência nas 
operações 

 

 

Descubra como a AVEVA capacita tomadores de decisão em todos 
os níveis, desde operadores de linha de frente a tomadores de 
decisão de nível executivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Benefícios obtidos com o uso do AVEVA Operations Control 
 
 

Capacite trabalhadores 
conectados 

Capacite as partes 
interessadas a reagirem com 
eficácia a diferentes cenários 
e permita que identifiquem 

oportunidades 
de melhoria 

Melhore a eficácia 
operacional 

Várias ferramentas enxutas para 
trabalhar no sentido de eliminar 
o desperdício, como tempo de 

inatividade, movimento e tempo 
de espera e tratamento de 
dados sem valor agregado 

Melhorar a 
confiabilidade 

de ativos 

A manutenção excessiva e 
insuficiente dos ativos afeta 

muito a lucratividade e 
aumenta o risco de falha do 

ativo 

 

 

    
Redução nos 

custos operacionais 
Aumento da 

produtividade 
Maior 

segurança 
Redução do 

tempo de decisão 

 

 

 
Pacotes AVEVA Operations Control 

O portfólio da AVEVA agrega valor em todos os aspectos do negócio com total transparência de informações – 
desde o planejamento até as operações e manutenção – de maneira independente de hardware 

 
 

 

50% 15% 20% 80% 

Saiba como a AVEVA pode aprimorar suas operações 

www.aveva.com linkedin.com/company/aveva @avevagroup facebook.com/avevasolutions 

© 2021 AVEVA Group plc e suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. AVEVA e o logotipo da AVEVA são uma marca comercial ou marca registrada do AVEVA Group plc nos 

EUA e em outros países. Todos os nomes de produtos mencionados são marcas de seus respectivos proprietários. 

Edge Supervisory Enterprise 

Interface Homem-Máquina e IIoT Plataforma de controle de operações e 
supervisão 

Visualização da empresa 

Componentes comuns 

Comunicações Competências 
/ treinamento 

Relatóri
os 

Análise de dados Gerenciamento de 

sistema 
Desenvolvim
ento 

Complemento de execução de 

fabricação 

Complemento de análise 
guiada do AVEVA Insight 

Execução de produção Execução enxuta Lote 

Análise guiada 

Fluxo de 
trabalho 

Receit
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