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Impacto da Inteligência.

Centric é um conjunto de ferramentas de software projetado para ajudá-lo a rastrear e controlar todo o fluxo
de suas operações de mineração - do ponto de extração até o ponto de transporte, tudo a partir de uma única
tela. Ao otimizar os fluxos e processos de trabalho em sua empresa de mineração, o Centric capacita cada
parte de sua operação a trabalhar em conjunto de forma integrada. Tudo isso lhe dá uma visão clara do seu
negócio, agilizando os processos e aumentando a eficiência.

Operação Integrada armazenando todos os
dados em um repositório comum, criando
visibilidade de ponta a ponta de KPIs e métricas
operacionais em toda a sua cadeia de valor,
disponível em tempo quase real. 

Oportunidades de melhoria para gerar
eficiência e aumentar a produção e a
produtividade por meio do rastreamento de
processos e do acesso imediato às
informações, ajudando a identificar, analisar e
implementar mudanças.

Força de trabalho capacitada que pode
melhorar os resultados e se concentrar no
futuro das operações.

Integridade de dados com a plataforma técnica
do Centric. Os dados são mantidos em um
ambiente seguro com as ferramentas
necessárias para garantir controle de
permissões, validação de dados e
auditabilidade.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DESTAQUES

AGENDE UMA
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Sistema de formulário digital para garantir
que as métricas de toda a empresa sejam
capturadas com precisão.

Fácil integração de terceiros torna simples a
conexão com seus sistemas e tecnologias
existentes.

Ferramentas de contabilidade de minério
para monitorar todas as movimentações de
material, do modelo até o mercado, incluindo
gerenciamento de estoque e recursos de
mistura.

Modelos de reconciliação que realizam a
reconciliação e o balanceamento de metais.

Análise avançada fornece poderosos
recursos de apoio à tomada de decisão,
permitindo que os usuários realizem análises
avançadas de cenários.

Pronto para a nuvem, permitindo flexibilidade
para acessar facilmente o sistema de forma
remota em um ambiente seguro, reduzindo
os requisitos de infraestrutura e TI no local.
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