
Helm CONNECT

Manutenção

Diminua as interrupções não planejadas 
e saiba o que está acontecendo com a 
manutenção de toda a sua frota.

• Obtenha informação atualizada sobre toda a sua frota em um 
único lugar. Rapidamente, veja todas as ordens de serviço, o que está 
vencendo, o que está atrasado e quais leituras estão fora da 
especificação para toda a sua frota.

• Nunca mais esqueça uma tarefa de manutenção. Tenha certeza de 
que nenhuma das suas tarefas de manutenção foi esquecida, 
agendando suas rotinas de manutenção e inspeções por hora, por data 
ou por ambos.

• Visualize as atividades de manutenção de cada barco da sua frota. 
Dê à sua equipe uma lista de tarefas clara e organizada para que eles 
saibam o que precisa ser feito.

• Melhore a comunicação entre a tripulação embarcada e o 
escritório. Facilite a requisição de peças pela tribulação a bordo, veja o 
que já foi pedido e acompanhe o status de suas requisições de 
manutenção.

• Gaste menos tempo utilizando um sistema central para atualizar 
as rotinas de manutenção ou ordens de serviço. Quando você 
precisa alterar alguma coisa, você pode atribuir para todos os seus 
barcos num instante.

• Acesse suas informações de qualquer lugar. Todas as informações 
são armazenadas na nuvem e você pode acessá-las de qualquer 
lugar, mesmo sem uma conexão de Internet.

“Helm nos ajudou a desenvolver 
até os mínimos detalhes da nossa 
manutenção. Ele é mais completo, 
então sabemos que cada peça 
está sendo rastreada e atualizada. 
Agora nós podemos fazer uma 
melhor projeção da manutenção 
e acessar rapidamente o que 
fizemos recentemente. Se eu 
quiser ver quantas trocas de óleo 
fizemos esse ano, está tudo bem 
aí. Eu posso encontrar 
rapidamente no histórico de toda 
a minha frota.”

- Nate Bray Marks
Chefe de Operações,
Upper River Services
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Algumas empresas que usam o software Helm CONNECT:

Para ver como o Helm CONNECT Manutenção pode ajudar 
seu negócio visite helmoperations.com/book-a-demo/

Crie ordens de serviço de forma rápida e fácil para sua tripulação.
• Atribua tarefas a uma pessoa a bordo ou em terra
• Configure notificações automáticas por email para alertar as pessoas quando forem  

atribuídas para um trabalho
• Visualize painéis para acompanhar o status e as datas de conclusão das tarefas
• Anexe imagens e documentos úteis para sua tripulação
• Gere relatórios das ordens de serviço para garantir que elas estão sendo concluídas a tempo

Crie inspeções recorrentes e rotinas de manutenção e acompanhe a conclusão do trabalho.
• Faça o planejamento com base nas horas do motor, na data ou em ambos

• Atualize seu programa de manutenção de forma fácil para garantir que seus ativos 
sempre tenham as rotinas mais atualizadas

• Entregue listas de tarefas simples para facilitar o trabalho para sua tripulação

• Crie ordens de serviço automaticamente a partir de  falhas encontradas 
durante inspeções ou rotinas de manutenção

• Gere relatórios e monitore os itens em atraso para garantir que suas 
tripulações estejam conformes

Gerencie requisições de peças para seus ativos.
• Tenha mais claridade monitorando o status de suas requisições 

tanto do escritório quanto de seus ativos

• Use contratos de preço de fornecedor para estimar o custo de 
suas requisições rapidamente

• Vincule suas requisições a ordens de serviço existentes

Rastreie os inventários de peças e componentes dos seus ativos, 
gerencie o uso de peças e simplifique o acompanhamento das 
requisições.
• Gerencie inventários de peças e componentes nos armazéns e nos 

seus ativos
• Transfira peças e componentes entre ativos facilmente
• Monitore o uso de peças com base nas tarefas de manutenção
• Simplifique o processo de requisições entre sua tripulação e o escritório
• Vincule requisições de peças a ordens de serviço

Fique tranquilo sabendo que todas as tarefas de 
manutenção que precisam ser feitas estão sendo feitas. 
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