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ManWinWin reforça a sua presença no Médio 

Oriente
 

A ManWinWin Sotware tem um novo cliente na Arábia Saudita, a Alstom Arabia Power 

Factory (AAPF). A empresa fabrica componentes de produção de energia e recorreu à 

ManWinWin Software para melhorar a performance na manutenção e responder a todas as 

exigências de qualidade, segurança e ambiente. 

O projecto de implementação decorreu na King Abdullah Economic City, na Arábia Saudita, onde a 

empresa tem uma unidade de fabrico de equipamentos de produção de energia, nomeadamente 

caldeiras de recuperação de calor, reconhecidamente eficientes a nível energético e com baixo uso de 

consumíveis. 

A AAPF resulta da união da gigante Alstom com a Arabian Bemco Contracting Co. Ltd e a 

optimização dos processos de manutenção é um assunto prioritário para a empresa. 

O ManWinWin foi a solução eleita para resolver as fragilidades neste campo, começando por 

centralizar os planos de manutenção de todos os equipamentos numa só plataforma - informação que 

até então se encontrava dispersa por vários locais - melhorando automaticamente a performance de 

manutenção e cumprindo assim as exigências de qualidade, segurança e ambientes. 

A implementação decorreu com um Consultor Sénior da ManWinWin in loco, que procedeu à 

importação da informação do cliente, configuração do respectivo sistema de manutenção, bases de 

dados de equipamentos, criação de planos de manutenção, ordens de trabalho preventivas e 

correctivas, reporting, gestão de stock e notificações automáticas por e-mail. 

Com este novo projecto de referência, a ManWinWin Software dá mais um passo decisivo de 

internacionalização no Médio Oriente, um mercado onde prevê um grande crescimento nos próximos 

anos.



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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