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QUEM USA O SIMS?
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O SIMS é um sistema centralizado e customizável de inserção de dados e relatórios, projetado especificamente para
operações de mineração, moldando-se de acordo com as necessidades específicas da empresa. O SIMS tem
poderosas habilidades de consulta para visualizar e analisar dados com tabelas e relatórios gráficos fáceis de ler.

Centraliza todos os dados de produção de sua mina
em uma interface e uma base de dados fáceis de
usar.

Permite a tomada de decisões informadas com
relatórios em tempo real de produção fácil e precisa.

DESTAQUES DA FUNCIONALIDADEPRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Aumenta a eficiência da equipe com
compartilhamento de dados ininterrupto entre
departamentos.

Elimina a necessidade de registros em papel para
que qualquer pessoa possa acessar as informações
necessárias em qualquer estação de trabalho.

AUSTRÁLIA | BRASIL | CANADÁ | CHILE | CHINA | EQUADOR |
GANA | ÍNDIA | INDONÉSIA | CAZAQUISTÃO | MALÁSIA |
MÉXICO | MONGÓLIA | PERU | FILIPINAS | RÚSSIA | ÁFRICA
DO SUL | TURQUIA | REINO UNIDO | EUA

AGENDE UMA
DEMONSTRAÇÃO
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Registro de Turnos

Equipe Coordenada

Dados da Produção

Contabilidade

Relatórios & Gráficos de Desempenho

SIMS

Substitui registros e planilhas de papel
desordenados por um shifter’s log eletrônico e
centralizado, que mantém o controle de todas as
atividades de mineração.

Atribui tarefas de trabalho a todos os membros
da equipe de forma rápida e eficiente -
visualizadas em uma tabela simples e fácil de ler.

Coleta todos os dados de produção para as
atividades de mineração em um banco de dados
seguro e acompanha facilmente os consumíveis.

Coleta informações de entrada de tempo a fim de
alimentar o seu sistema de folha de pagamento e
para fins de cálculo de bônus. O SIMS está
configurado para se adequar a diferentes sistemas
de folha de pagamento, de modo que você possa
exportar todos os seus dados para sistemas como
SAP ou JD Edwards.

O SIMS facilita a visualização de suas informações
com base em valores distintos ou todos os valores
e gera relatórios e gráficos de fácil leitura que
podem ser posteriormente compartilhados com a
equipe ou outros supervisores para a gestão do
desempenho.
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