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PMP Limited da Nova Zelândia é agora cliente 

ManWinWin
 

A PMP Limited, conhecida como a maior empresa de impressão na Nova Zelândia, escolheu a 

ManWinWin. O grupo contratou o software para centralizar processos, poupar custos e evitar 

fragilidades na área de manutenção. 

Com sede em Auckland, a PMP Limited é composta por quatro divisões empresariais (PMP Print, 

PMP Distribution, Gordon & Gotch e PMP Maxum) e oferece serviços de media de ponta a ponta a 

clientes nacionais e internacionais das áreas de imprensa, retalho, imobiliário, publicações, SME's, 

entre outras. 

Até contratar a ManWinWin, a empresa neozelandesa dispunha de um sistema de manutenção com 

informação difícil de aceder e dispersa por vários locais, o que tornava os processos demorados, pouco 

eficazes e portanto mais custosos. 

A escolha da ManWinWin Software como solução para estes desafios deu-se em vários passos: numa 

primeira fase, foi necessário destacar um Consultor Sénior da Navaltik Management para a 

implementação e parametrização, uniformizando desde logo as práticas de manutenção e treinando a 

equipa para que todos ficassem capazes de executar as suas tarefas via ManWinWin, desde o registo 

de equipamentos à criação de planos de manutenção, gestão de ordens de trabalho ou reporting final 

de custos. 

Após este passo, toda a informação passou a estar centralizada num só sistema, acessível a todos, 

permitindo assim ganhos de tempo na atualização e facilitando a procura de informação. 

Os pedidos à manutenção deixaram de ser feitos através de um formulário manual obsoleto para darem 

lugar a um processo automatizado através do ManWinWin, garantindo assim o acesso fácil a análises, 

métricas e histórico de manutenção corretiva. 



Também a gestão de stock deixou de requerer uma inventárição sistemática, passando a estar integrada 

nos procedimentos de gestão de compras e stocks do ManWinWin, garantindo assim um número exato 

de existências sem trabalho desnecessário. 

Este é mais um passo importante da ManWinWin como software de referência de origem portuguesa 

no mercado internacional, engrossando uma lista de clientes onde já constam nomes como Essilor 

Australia, Dupont, Colquimica Polska, Ittihad Investment Group e Danone.

 

 

 

 

Para mais informações por favor contacte: Rodrigo Seruya Cabral   

+351 934 309 184 // Skype: RSC1609 ou  rcabral@navaltik.com  

 

 

Sobre a Navaltik Management 

 

A Navaltik Management é uma empresa portuguesa de consultores de engenharia com origem em 1981, 

especializada na organização e gestão da manutenção e no desenvolvimento e implementação de software de 

manutenção (CMMS). A empresa conta atualmente com uma equipa técnica sólida, com know-how e com talento, 

que aumentou praticamente 40% nos últimos 18 meses. A faturação da Navaltik Management cresceu cerca de 

40% nos últimos 6 anos, e este ano espera-se um crescimento de 20%. Conta já com centenas de clientes em mais 

de 30 países no mundo, clientes de referência como a Alstom, a Danone, a Essilor, o Grupo Dupont, Four Seasons, 

entre outros, e já tem presença local através de parceiros no Brasil, Turquia, Roménia, Arábia Saudita, Austrália, 

Indonésia e Vietname, além de sede em Portugal. 
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