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SISTEMA ORION

A gestão de ativos suportada pela Engenharia da 
Confiabilidade permite que as empresas alcancem 
novos patamares de eficiência operacional, equilibrando 
performance, risco, e custo. 

O sistema Orion é um sistema web-based para gestão 
de ativos industriais, suportado pela confiabilidade e de 
acordo com os requisitos da ISO 55001 e do guia PAS 55. 
O sistema une módulos de Gestão e de Análises para 
que as empresas realizem a gestão de seus ativos físicos 
fazendo mais com menos, gerenciando os riscos de forma 
sustentável em todo o ciclo de vida dos ativos.

VISÃO GERAL

  Sistema para gestão de ativos  
  Suportado pela confiabilidade
  De acordo com a ISO 55000, PAS 55 e The Asset 
Management Landscape (ISBN 978-0-9871799-2-0)
  Integração com CMMS (ex. SAP, MAXIMO), registro de 
paradas, PIMS, sistemas de monitoramento da condição e 
outras fontes de informação, para obter dados como:

•  Informação do ativo
•  Ordens de serviço
•  Registros de parada de produção ou do sistema
•  Registro da condição do ativo
•  Parâmetros de performance
•  Planos de manutenção
•  Documentação
•  Entre outros

  Baseado na hierarquia funcional dos equipamentos
  Interface amigável
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Gestão orientada a resultados com base em 
indicadores de desempenho 

BENEFÍCIO
(PROPOSTA DE VALOR)

ORION
(MÓDULO QUE PERMITE)

 Aumento da efi ciência operacional 

Painel de Indicadores, Alertas de 
Performance, Relatórios 

Projeto de Melhoria, Alertas de 
Performance, Perfi l de Perdas 
de Produção, RCA, Inteligência 
Artifi cial











Visão integrada

Redução de custos

Gestão do conhecimento

Apoio na certifi cação da ISO 55001 

Análises de Confi abilidade 

Otimização das políticas de estoque 

Otimização dos planos de manutenção 

Gestão do risco dos ativos 

AssetBook

SPF, LDA, , Previsão de Falhas, 
RCA, Perfi l de Perdas de Produção, 
Inteligência Artifi cial

AssetBook, Portais de Grupo e 
Usuário, Gestão de Análises, Pesquisa

Ciclo de Gestão de Ativos, MoC, 
AssetBook, Gestão de Risco

LDA, RGA, SPF, RCM, FMEA, RCA

SPF, Inteligência Artifi cial

RCM, LDA, Inteligência Artifi cial, 
Classifi cação da Criticidade dos 
Ativos, Manutenção Preventiva e 
Manutenção Preditiva, Análise de 
Degradação

Gestão de Riscos, FMEA, 
LDA, RCM, Previsão de Falhas, 
Classifi cação da Criticidade dos 
Ativos, Análise de Degradação, 
Inteligência Artifi cial



Reúne as diversas informações sobre o ativo, incluindo: fotos, localização na estrutura 
funcional, data de aquisição, histórico de ordens de serviço, planos de manutenção, 
análises realizadas, registros de paradas do sistema/produção, relatórios de gestão de 
falhas, mudanças (MoC), indicadores de performance, planos de contingência, etc.

Benefícios

  Visão integrada

Gestão do conhecimento

  Apoia as empresas na certifi cação da ISO 55001

ASSETBOOK 
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MÓDULOS DE GESTÃO

O Orion inclui diversos módulos para auxiliar a gestão da 
empresa e direcionar a tomada de decisão para o alcance 
dos objetivos estratégicos. Esses módulos são:

CICLO DE GESTÃO DE ATIVOS 

Conecta o planejamento estratégico da organização 
com a gestão de ativos, suportado por indicadores de 
performance que abrangem o ciclo de vida de cada ativo. 

Permite organização e comunicação dos principais 
documentos exigidos pela ISO 55001: escopo, política 
de gestão de ativos, partes interessadas, SAMP (Strategic 
Asset Management Plan), objetivos, AMPs (Asset 
Management Plan) e indicadores do sistema de gestão de 
ativos..

Benefícios
  Apoia as empresas na certifi cação da ISO 55001

ORION - SISTEMA PARA GESTÃO DE ATIVOS

GESTÃO DE RISCO

Processo baseado na norma internacional de gestão de 
risco ISO 31.000. Permite uma análise do risco dos ativos 
e do negócio, compondo abordagens qualitativas e 
quantitativas, incluindo os impactos em segurança, saúde, 
meio ambiente, fi nanceiro, análise bow-tie etc. Permite 
criar controle preventivo, mitigativos e contingenciais e 
monitorar respectivas efi cácias.

Benefícios

Gestão do risco dos ativos

   Apoia as empresas na certifi cação da ISO 55001
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PAINEL DE INDICADORES
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PAINEL DE INDICADORES

Permite a criação de painel de indicadores personalizados para cada usuário, para monitorar 
os ativos que são de sua responsabilidade. Possibilita o detalhamento dos indicadores até o 
menor nível da hierarquia do sistema. 

Benefícios
Gestão orientada a resultados com base em indicadores de desempenho

MOC (GESTÃO DE MUDANÇA)

Processo estruturado para monitorar e controlar qualquer mudança 
planejada, permanente ou temporária, que podem ter impacto sobre 
o alcance dos objetivos da gestão de ativos. Inclui workfl ow de 
aprovação multidisciplinar (fi nanceira e não fi nanceira) e painel para 
gestão das tarefas de implementação da mudança.

Benefícios
   Apoia as empresas na certifi cação da ISO 55001

MOC NO ORION
GESTÃO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO

AVALIAÇÃO

APROVAÇÃO

APROVAÇÃO FINAL

INICIAÇÃO

PRÉ APROVAÇÃO QUALIDADE

IMPLEMENTAÇÃO



ALERTAS DE PERFORMANCE

Gatilhos para suportar a gestão de ativos que incluem: gatilhos de 
performance do ativo*, gatilhos de falha baseado em expressão 
defi nida pelo usuário e gatilhos baseado nos indicadores do sistema 
de gestão de ativos. (* MTBF, MTTR, disponibilidade, custos, etc.)

Benefícios

Gestão orientada a resultados com base em indicadores de desempenho

  Aumento da efi ciência operacional

PROJETOS DE MELHORIA

Permite criar planos de melhoria e planos da gestão de ativos. 
Possibilita acompanhar a evolução das ações, por meio dos portais 
e com o envio de e-mails automáticos para os responsáveis e 
envolvidos. Também disponibiliza painel para monitorar o ROI de 
todos os projetos de melhoria.

Benefícios
  Aumento da efi ciência operacional

PREVISÃO DE FALHAS / RELIABILITY FORECAST

Permite monitorar continuamente por meio de serviço de análise 
diária a probabilidade de futuras falhas com base nas curvas de 
confi abilidade e criticidade dos ativos. 

Benefícios

  Gestão do risco dos ativos

  Redução de custos

PERFIL DE PERDAS DE PRODUÇÃO

Permite classifi car as perdas de produção (confi abilidade, insumos, 
demanda, etc.) em até três níveis. Esse módulo analisa o OEE (Overall 
Equipment Eff ectiveness), e permite fazer a gestão das perdas.

Benefícios

  Redução de custos

  Aumento da efi ciência operacional



ORION - SISTEMA PARA GESTÃO DE ATIVOS


O Orion é um sistema de gestão de ativos que inclui módulos de 
análise quantitativas e qualitativas. Esses módulos incluem:

ANÁLISE DE DADOS DE VIDA - LDA

Módulo para a analisar a confi abilidade e mantenabilidade dos ativos.

Benefícios
  Gestão do risco dos ativos

  Análises de confi abilidade

MÓDULOS DE ANÁLISE

ORION - SISTEMA PARA GESTÃO DE ATIVOS



CRESCIMENTO DA CONFIABILIDADE - RGA

Módulo para analisar, com propriedades estatísticas, a tendência do 
MTBF.

Benefícios
  Análises de confi abilidade

ANÁLISE DE CAUSA RAIZ - RCA

Módulo para eliminar falhas recorrentes através da identifi cação da 
sua causa raiz com um processo estruturado. Inclui as ferramentas: 
Brainstorming, 5 Porquês, Diagrama Ishikawa, Análise de Causa/Efeito 
e RCA.

Benefícios
  Redução de custos

  Análises de confi abilidade
  Aumento da efi ciência operacional

PREVISÃO DE SOBRESSALENTES

Módulo para determinar e ajustar a quantidade ótima de itens 
sobressalentes utilizando como base a curva de vida do item e outras 
informações (leadtime, custo, lucro cessante, riscos etc.).

Benefícios
  Otimização das políticas de estoque

ANÁLISE DE DEGRADAÇÃO

Para estimar a vida de itens a partir dos dados de monitoramento 
da condição, por meio de dados integrados com sistemas de 
monitoramento ou entrada manual. 

Benefícios
  Gestão de risco dos ativos

  Otimização dos planos de manutenção
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ANÁLISE DE CAUSA RAÍZ

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para determinar a melhor periodicidade para as intervenções 
preventivas, a partir das curvas de confi abilidade e informações dos 
custos de manutenção.

Benefícios
  Otimização dos planos de manutenção



MANUTENÇÃO PREDITIVA

Para determinar a melhor periodicidade para os intervalos de monitoramento ou inspeção a 
partir das curvas de confiabilidade e diversos parâmetros relacionados aos ativos.

Benefícios

   Otimização dos planos de manutenção

CLASSIFICAÇÃO DA CRITICIDADE DOS ATIVOS

Para classificar a criticidade dos ativos levando-se em consideração parâmetros qualitativos e 
quantitativos. Permite também o monitoramento e atualização dinâmica da classificação dos 
ativos no tempo.

Benefícios

   Gestão do risco dos ativos

   Otimização dos planos de manutenção

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS FERRAMENTAS DE ANÁLISE

Módulo que permite a integração com outras ferramentas especialistas em análise de 
confiabilidade e assuntos correlatos (exemplo: Softwares ReliaSoft).

Benefícios

  Análises de confiabilidade

INTEGRAÇÃO COM PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL VORTX

A partir da integração com a plataforma VORTX, os dados do Orion poderão otimizar 
processos resolvendo problemas complexos. Com a metodologia e algoritmos de Inteligência 
Artificial os níveis de maturidade de Analytics serão elevados a um novo patamar de precisão, 
sendo a aplicação de técnicas de Machine Learning, para determinar os fatores críticos das 
estratégias de manutenção, um exemplo disso.

Benefícios

  Gestão do risco dos ativos  

   Redução de custos

  Otimização das políticas de estoque

   Otimização dos planos de manutenção

   Aumento da eficiência operacional
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MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE - RCM

Para realizar a execução, gestão, documentação e elaboração dos planos de manutenção 
conforme a metodologia da Manutenção Centrada na Confi abilidade. 

Benefícios
   Gestão do risco dos ativos

   Otimização dos planos de manutenção
   Análises de confi abilidade

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DE FALHA - FMEA

Para realizar a análise dos modos e efeitos de falha para direcionar a tomada de decisão, 
priorizando os riscos potenciais de falha dos ativos.

Benefícios
Gestão do risco dos ativos
Análises de confi abilidade

ANÁLISE RCM & FMEA



TIPOS DE LICENÇA

O Orion é licenciado para uma quantidade de TAGs* e seu direito de uso pode ser por tempo 
indeterminado, ou via SaaS  (Soft ware as a Service).

* É a sigla técnica para posição funcional, e pode abranger unidade de negócio, área, sistema, 
subsistema, equipamento ou outro nível menor ao qual se deseja realizar a gestão baseada de ativos.

USUÁRIOS

A quantidade de usuários que poderá utilizar o sistema é ilimitada, podendo incluir todos os 
colaboradores e seus respectivos fornecedores, conforme permissões de acesso.

Além disso, o sistema dispõe de áreas que tem como principal objetivo 
suportar os módulos anteriores e as necessidades de uso específi cas 
de cada cliente, como: 

Relatório: Permite gerar e compartilhar diversos tipos de relatórios.

Portal de Usuário e de Grupo: Permite que o usuário gerencie suas 
atividades e grupos dentro do sistema. 

Pesquisa: Permite pesquisar informações do banco de dados 
do sistema através da seleção de tabelas e campos de assuntos 
relacionados.

Administração: O módulo de administração agrega as funções de 
confi guração da aplicação de outros módulos.

Ferramentas de Business Inteligence: Permite que todos os dados do 
Orion sejam exportados para ferramentas de Business Intelligence (BI) 
e Analytics.

MÓDULOS DE APOIO
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