Implementação ManWinWin e Formação de utilizadores
SOBRE A EMPRESA
A Cork Supply foi fundada em 1981
por Jochen Michalski na reconhecida
região vinícola do Norte da
Califórnia. Nas três décadas que se
seguiram, a empresa, sob a
liderança pioneira de Jochen,
multiplicou os seus colaboradores e
actividade por todo o mundo. Com
uma produção global, e sede de
I&D em Portugal, e operações de
serviço ao cliente por toda a Europa,
América do Norte, América do Sul,
Austrália e África do Sul, a Cork
Supply fornece os seus produtos,
serviços e profissionalismo, à
indústria vinícola, em todas as
principais zonas produtoras do
mundo.
Hoje em dia, a Cork Supply é um
dos maiores fornecedores de rolhas
naturais para a indústria vinícola a
nível global, e é o maior fornecedor
de rolhas naturais da América do
Norte. Todos os produtos da Cork
Supply são fabricados com o
mesmo compromisso orientado
para a satisfação do cliente e
garantia de qualidade, que fez
merecer a nossa reputação de
Especialistas em Engarrafamento no
seio da indústria vinícola.

ÂMBITO DO PROJETO
Prestação de serviços no âmbito da organização e gestão da
Manutenção das unidades industriais da empresa. Fornecimento
da licença do ManWinWin, parametrização e formação de
utilizadores. Impactos previstos:
Constituição de inventário de parque de máquinas e
respectivos planos de manutenção.
Gestão eficaz da manutenção preventiva e constituição
de histórico de manutenção correctiva.
Controlo dos custos de Mão-de-Obra em trabalhos de
Manutenção.
Indicadores de Manutenção representativos do
desempenho deste departamento.

A utilização do programa ManWinWin teve como primeiro
grande objetivo a organização do sistema de manutenção das
três unidades industriais da Cork Supply Portugal, através do
cadastro de todos os equipamentos, definição de toda a
politica de manutenção preventiva dos equipamentos e
instalações conseguindo assim otimizar a disponibilidade dos
equipamentos para a Produção, a sua performance e a
qualidade dos produtos gerados.
O segundo grande objetivo é obter rácios de custos e eficiência
no âmbito da Manutenção que permitam fazer um quadro de
seguimento da atividade de Manutenção.
O programa é funcional e intuitivo, fazendo uso de menus com
um design gráfico agradável e acessível, possibilitando ao
utilizador uma fácil compreensão do seu funcionamento.
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