Crie, otimize e alavanque a sua industria na era digital
Soluções de inteligência artificial para quem tem sede por criatividade e quer
abandonar tarefas repetitivas

O que são operações inteligentes
Quem somos:
Criada em 2018, a MindSIM é uma empresa
de tecnologia voltada para a indústria 4.0
com propósito de potencializar criatividade
na indústria. Para isso nossas soluções de
inteligência artificial (IA) são customizadas
para cada cliente, permitindo:

Operações inteligentes possuem sistemas que
sugerem automaticamente respostas às
seguintes perguntas:
O que está
acontecendo?
Por que está
acontecento?

Dashboards

Análise de dados

O que vai Acontecer?
O que fazer?

Predições
Otimização em
tempo real

O que fazemos:
OPERAÇÃO INTELIGENTE

Ajudamos indústrias de médio e grande porte
a tratar automaticamente seus dados,
possibilitando operações mais inteligentes e
tomada de decisões mais assertivas

Soluções:
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MindSIM Maintenance Tool

Torne seu plano de manutenção mais consistente e sua operação mais segura,
priorizando ordens de serviço críticas com Inteligência artificial

MindSIM Maintenance Tool (MMT):

Desafio - Plano Consistente e seguro

É um software de gestão de manutenção que
aprende com o processo de decisão do
programador de ordens de serviço (OS),
gerando um plano de manutenção
otimizado e com atividades prioritárias;

Por
conta
de
operações
industriais
complexas, o número de OS e a sua
complexidade de execução tem aumentado
constantemente. Por conta disso e dos
recursos limitados, as indústrias normalmente
priorizam tarefas, levando-as a classificar OS
não prioritárias durante a criação do plano de
manutenção.

É altamente escalável; aplique o mesmo
sistema para diferentes
processos e
instalações;
Avalia cronogramas baseados na experiência
da pessoa mais indicada;
Melhora o seu plano de manutenção ao
considerar tarefas de backlog que podem,
caso
negligenciadas,
impactar
negativamente a eficiência geral dos
equipamentos (OEE) da instalação;

Em situações que esta classificação é
negligenciada ou subjetiva, reparos de
componentes críticos podem não ser
conduzidos, comprometendo a segurança
da operação e dos colaboradores.
Para otimizar o cronograma das OS, o MMT é
capaz de aprender com a sua experiência e
organizar
todas
as
ordens
abertas,
considerando o plano original.
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Por que Inteligência artificial (IA)?

Acompanhamento de Planos

Com IA, o MMT é capaz de rapidamente se
adaptar às suas necessidades a partir do seu
processo de decisão. IA torna também essa
solução extremamente escalável; podendo
ser aplicada em processos e instalações
similares ou não, mediante ao treinamento
em ocasiões diferentes.

Com o MMT, o acompanhamento da
execução do plano de manutenção e coleta
de novos indicadores de performance (KPIs)
da equipe são conduzidos em uma interface
intuitiva, permitindo estabelecer precisamente
a duração de cronogramas.
Parâmetros

Para isso, basta informar as melhores
sequências considerando múltiplas OS. Esse
processo pode ainda ser conduzido online
através de uma URL, login e senha fornecidos
pela MindSIM.

O MMT executa as otimizações baseando-se
em parâmetros providos pelo usuário. Alguns
exemplos são:
Componentes afetados
Tempo até/após a data-limite
Tipo de trabalho
Importância para a operação

Efeito Backlog
A prioridade da ordem é periodicamente
avaliada, considerando o tempo em que ela
está inserida no backlog. Com isso, o MMT
periodicamente reavalia o agendamento de
OS não prioritárias, já que elas podem se
tornar críticas com o tempo.

Parâmetros adicionais podem melhorar a
otimização feita pelo software. Em caso de
dúvidas sobre a usabilidade dos dados, não
deixe de contactar a equipe da MindSIM.

MMT Priorização de OS
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Integrações
O MMT pode ser integrado a diversos sistemas
ERP, resultando em um acompanhamento
online do cronograma de manutenção.

Por que escolher a MindSIM?
Nós acreditamos fortemente em criatividade
e no poder que essa habilidade trará para
esta revolução industrial. Esse é o motivo pelo
qual todas as nossas soluções de IA ajudam
os nossos clientes a gastar menos tempo com
atividades repetitivas, como análise de
dados, para gastarem mais tempo em
tarefas criativas, como desenvolvimento de
novos produtos e serviços.
Nosso time é composto de pessoas
altamente qualificadas, algumas das quais
possuem mais de 20 anos de experiência na
indústria, assim como profissionais com
mestrado e bacharelado em diversas áreas
da engenharia e ciência de dados.

Esquemas de treinamento e priorização

Modo treinamento MMT (dados removidos para honrar com o
Non-disclosure agreement)

PRÓXIMA ETAPA
Para agendar uma demonstração não deixe
de nos contactar através do contato listado
ao lado

MINDSIM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS
LTDA is a company organized and existing
under the laws of Brazil, enrolled before the
National Corporation Taxpayers Registry
(CNPJ) number 33.192.617/0001-05 whose
registered office is at R. HADDOCK LOBO 369,
(20260-141) RIO DE JANEIRO - RJ, BRAZIL
Contact Info:
Felipe Murad – Partner
+55 (21) 98893-1193
fmurad@mindsim.com.br
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MindSIM Digital Twin
Produza mais e melhor na era digital otimizando automaticamente seus processos
industriais com clones virtuais
Desafio – Otimizar e monitorar sistemas
industriais com recursos finitos
O que são gêmeos digitais
São clones virtuais criados a partir de
algoritmos inteligentes e dados coletados
diretamente
da
instalação.
Portanto,
representam o comportamento de um
sistema ou equipamento considerando as
suas imperfeições (perda de performance e
degradação
de
equipamentos,
por
exemplo).

O tratamento constante de dados é uma
tarefa importante que pode evitar custos
exorbitantes com falhas de equipamentos,
paradas de produção ou perda de
performance. Entretanto, ela é uma tarefa
repetitiva e, em certos casos, negligenciada
por conta de recursos finitos. O ciclo abaixo
normalmente se repete para cada sistema ou
equipamento:

A partir do gêmeo digital, previsões de
problemas na produção, identificação de
gargalos e sugestões de otimizações são
possíveis sem que seja necessária a
intervenção no sistema real.
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Solução
Para romper com este ciclo, a MindSIM criou
o MindSIM Digital Twin (MDT), um software que
permite identificar gargalos no sistema de
produção a partir de dados coletados do
campo. O MDT executa automaticamente e
periodicamente uma análise de dados
através de inteligência artificial (IA).

Dessa forma, o clone digital se adapta
periodicamente
à
medida
que
o
desempenho dos equipamentos mudam,
permitindo o usuário rapidamente e
assertivamente intervir no processo industrial,
consequentemente,
aumentando
a
eficiência geral dos equipamentos (OEE) da
planta.
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Algumas Aplicações:
Bombas

Trocador de calor

Otimização de vazões e pressões
visando
redução
de
consumo
energético;

Identificação de perda de performance
ou vazamento;

Torre de refrigeração
Tanque de Fermentação

Identificação de perda de performance
ou vazamento;

Predição do tempo de fermentação e
composição química da cerveja;

Otimização
ventiladores
energético;

Otimização de temperatura e pressão
visando redução de tempo;

da
velocidade
dos
reduzindo
consumo

Real Time Optimization (RTO)

PRÓXIMA ETAPA

Adicionalmente, ao permitir o acesso do
sistema aos correspondentes PLCs da planta,
o
gêmeo
digital
é
capaz
de
automaticamente alterar set points de
controladores permitindo alcançar o estado
autônomo e ótimo de operação.

Para agendar uma demonstração não deixe
de nos contactar através do e-mail ou
telefone listados abaixo.

Por que escolher a MindSIM?
Nós acreditamos fortemente em criatividade
e no poder que essa habilidade trará para
esta revolução industrial. Esse é o motivo pelo
qual todas as nossas soluções de IA ajudam
os nossos clientes a gastar menos tempo com
atividades repetitivas, como análise de
dados, para gastarem mais tempo em
tarefas criativas, como desenvolvimento de
novos produtos e serviços.
Nosso time é composto de pessoas
altamente qualificadas, algumas dos quais
possuem mais de 20 anos de experiência na
indústria, assim como profissionais com
mestrado e bacharelado em diversas áreas
da engenharia e ciência de dados.
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