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Software de Gestão de Manutenção

maintenance made easy





A Valuekeep é uma empresa especializada no 
desenvolvimento e na comercialização de soluções 
de gestão de manutenção, com o objetivo de apoiar 
as empresas a gerir os ativos de forma mais eficaz e a 
otimizar todos os processos de manutenção.

Possuímos um percurso longo e consistente na área de  
software de gestão de manutenção (CMMS), com mais  
de 20 anos de experiência de mercado.

A missão da Valuekeep é ajudar a garantir a eficácia  dos 
processos de negócio, assegurando que os mesmos não 
são  interrompidos devido a uma inadequada gestão 
dos ativos mais críticos. O nosso foco está em apoiar 
as empresas a conseguirem manter os seus ativos nas 
melhores condições de segurança a um menor custo de  
manutenção, possibilitando-lhes, assim, um maior tempo  
de atividade e longevidade dos seus equipamentos.

Assumimos os seguintes drivers de negócio:

• Otimização dos processos de gestão de  
manutenção e ativos

• Melhoria ao nível da rastreabilidade dos ativos.
• Aumento do retorno dos ativos (ROA - Return           

on Assets).

SOBRE VALUEKEEP
Solução 100% web
A solução Valuekeep foi desenvolvida numa 
plataforma web para garantir um interface  
moderno e intuitivo.

Cloud-based ou On-Premises
O Valuekeep está alojado no Microsoft 
Azure, garantindo assim a segurança dos 
seus dados. Está também disponível em 
licenciamento On-Premises, (Cloud Privada) 
instalado nos seus servidores.

Fácil de usar
Cansado de soluções complexas que tornam 
o seu trabalho mais difícil? O Valuekeep é fácil 
de usar e mobile, conseguindo trabalhar com 
a solução em tempo record.



A SOLUÇÃO
O software da Valuekeep irá ajudá-lo a 

concentrar-se no que realmente importa. 
Aumente a produtividade da sua equipa 

com o nosso software de gestão de 
manutenção.



O software de gestão de manutenção que faz a diferença
O nosso software de gestão de manutenção é fácil de usar, rápido de configurar, flexível e 

adaptável ao tamanho e à complexidade do seu negócio.

Reduza os custos de manutenção e aumente a 
produtividade da sua equipa técnica

Faça a gestão 
de contratos

Faça a gestão dos contratos com 
fornecedores de uma forma mais 
simples, controle a execução de 
manutenção programada e não 

programada, níveis de serviço, custo dos 
materiais consumidos e dos serviços 

prestados.

Aumente a 
produtividade

Aumente o desempenho das 
equipas técnicas com a utilização de 
dispositivos móveis. Aceda a todo o 
trabalho agendado, elimine tarefas 

administrativas e controle a execução 
das ordens de trabalho em tempo real.

Reduza os custos de 
manutenção

Aumente o ciclo de vidas dos seus 
equipamentos e reduza os custos, 

através da implementação de estratégias 
de manutenção preventivas.



Desenvolvemos uma solução 100% web, 
disponível nas versões cloud ou on- premises, 
que se ajusta perfeitamente às necessidades 

do seu negócio.

Comece a trabalhar com a solução mais 
intuitiva e fácil de usar em tempo record.

UMA SOLUÇÃO 
DIFERENTE Gestão de Ativos

Mudar a localização dos 
ativos 

Montagem/desmontagem 
de ativos

Registar Indisponibilidade

Gestão de Pedidos de 
Manutenção 

Solicitar serviços 
Acompanhamento 

Aceitar trabalho executado

A solução Valuekeep está 
disponível em 3 idiomas (Inglês, 

Espanhol e Português), e é 
possível adicionar qualquer outro 

idioma, caso seja necessário.

Multi-idioma

A solução Valuekeep pode 
ser integrada com outras 

soluções locais (ERP, SCADA, 
Sensores, etc.).

Web API

O Valuekeep está em 
conformidade com as normas 
internacionais de manutenção.

Standards: EN13306, 
EN15341, EN13269.

Normas internacionais

Características e 
funcionalidades 
core da solução



Benefícios da nossa solução 
para a sua equipa técnica

Gestão de Inventário

Previsão de necessidades 
Armazéns

Entradas e saídas de 
material

Gestão de Ordens de 
Trabalho

Assignar 
Executar

Reportar mão de obra e custos
SLAs

Gestão de Manutenção

Avarias
Manutenção corretiva

Manutenção preventiva,
sistemática e condicionada

Gestão de Contratos

Contrato de garantia
Contrato de cliente

Contrato de fornecedor

Gestão de Recursos

Centros de trabalho
Funcionários internos e externos
Especialidades, competências e 

certificações 

• Maximizar a capacidade operacional
• Controlar planos de manutenção
• Controlar a produtividade das 

equipas técnicas
• Reduzir o risco e os custos de tempo 

de inatividade
• Acelerar e tornar os processos mais 

eficientes
• Aceder a informação detalhada 

sobre a disponibilidade de ativos e 
infraestruturas

• Prevenir incidentes e problemas 
críticos

• Aumentar a disponibilidade de ativos

Analytics

Rastreabilidade de custos e ativos
Controlo de SLAs

Gestão de consumos
KPIs (MTBF, MTTR, MWT)



Gestão de Ativos
Manutenção Corretiva
Requisitantes Ilimitados
Gestão de Ordens de Trabalho
Audit Log
Gestão de Inventário
Notificações por Email
Update de Software
Acesso ao Help Center
Tickets de Suporte Incluídos

Inclui
Manutenção Preventiva
Condicionada
Segurança
Paragens Programadas
Multi-Organização
Customização de Entidades
Customização de Ecrãs
Integrações Customizadas (API)

Inclui 
Manutenção Preventiva 
Sistemática
Vista de Calendário
Gestão de Peças Sobressalentes
Rotas de Localizações e
Equipamentos
Gestão de Contratos
Desenho de Relatórios

Desenhado para se adaptar às suas necessidades
Desde clientes que procuram efetuar tarefas de manutenção (corretiva ou preventiva) e gerir contratos com 

fornecedores externos, até clientes que precisam de implementar estratégias de manutenção mais avançadas, a 
Valuekeep oferece várias linhas de produto para responder às suas necessidades.

Temos solução para si!

Planos de Subscrição



Desenvolvemos uma solução que se adapta facilmente a 
qualquer negócio, independentemente do tamanho e da 
complexidade da organização e da indústria em que atua.

A Valuekeep posiciona-se no mercado de gestão de 
manutenção de Ativos Não-Lineares, que inclui a 
gestão de equipamentos, frotas e edifícios, garantindo 
resposta a este mercado no que diz respeito ao Field 
Service Management. Além disso, também respondemos 

à componente associada às empresas Prestadoras 
de Serviços de Manutenção e Gestão de Edifícios, em 
particular:

• Cultura - Casas de espetáculos
• Ensino - Escolas, Universidades
• Turismo e Hotelaria
• Organismos Públicos

TARGET DE MERCADO

Construção

Retalho

Saúde

Utilities & 
Renováveis

TransportesIndústria e 
Produção

Gestão de 
Edifícios

Prestadores de 
Serviços

Algumas das 
indústrias às quais 
a nossa solução de 

manutenção garante 
resposta



VALUEKEEP MOBILE
Através da APP de manutenção da 

Valuekeep, tem as ferramentas necessárias 
para controlar todas as operações diárias 

de manutenção da sua empresa, em 
qualquer lugar.



• Aceda a informação mais detalhada sobre todos os 

trabalhos e tarefas de manutenção; 

• Veja as Ordens de Trabalho (OTs) atribuídas no calendário;

• Registe os custos, tempos e consumos de materiais;

• Consulte os manuais de utilização, fotos e outros 

documentos anexados às OTs;

• Navegue para as ordens de trabalho via Google Maps;

• Adicione texto via comandos de voz.

Controle todas as operações de manutenção 
em qualquer lugar

Disponível para

Gestão de Ativos e Localizações

• Registe os ativos, equipamentos e localizações no local;

• Crie e associe códigos QR ou de barras a ativos e a 

localizações;

• Associe e leia a informação sobre os ativos através das 

etiquetas NFC ou RFID;

• Veja todas as localizações no mapa;

• Ligue a app a uma impressora e crie códigos QR/barras;

• Adicione texto via comandos de voz.

Pedidos de Manutenção

Gestão de Trabalho

• Número de utilizadores grátis e ilimitados.

• Crie avisos e pedidos de trabalho de forma fácil e rápida;

• Solicite tarefas de manutenção através da leitura de 

códigos de barras;

• Tire fotos e anexe-as a um pedido;

• Controle os tempos de resposta, os custos de 

manutenção e os SLAs;

• Adicione texto via comandos de voz.

• Receba notificações com os novos pedidos de trabalho;

• Faça a gestão do trabalho do departamento: ocorrências, 

planos de manutenção corretiva e preventiva;

• Aprove as ordens de trabalho;

• Atribua OTs a um ou mais técnicos;

• Consulte relatórios sobre os custos, tempos e consumos;

• Veja a localização dos seus técnicos e OTs no mapa;

• Adicione texto via comandos de voz.

Reporte de Trabalho



VALUEKEEP ANALYTICS
Melhore a tomada de decisão e faça uma 
gestão de manutenção verdadeiramente 
inteligente. Aceda a melhor informação e 

melhore os seus KPIs.



Tenha uma visão detalhada de todas as atividades 

dos técnicos ou dos centros de trabalho. Consulte 

os dashboards relativos às horas dispensadas por 

cada técnico em cada ordem de trabalho.

Controle todos os custos relacionados com as peças 

sobressalentes em armazém. Tenha uma visão mais 

precisa dos gastos de manutenção e das peças 

disponíveis em armazém.

Acompanhe o estado geral do ciclo de manutenção 
com o Valuekeep Analytics

Dashboard de Ativos
Os dashboards de ativos permitem-lhe consultar 

informação detalhada sobre o tipo de avarias e a  

disponibilidade/indisponibilidade de cada ativo.

Dashboard de Custos

Dashboard de Pedidos de Manutenção

Consulte os dashboards sobre os custos das 

operações de manutenção. Tenha uma visão 

global de todos os custos por ativos, por tipo de 

manutenção, mão-de-obra, entre outros.

Visualize todos os pedidos de manutenção por 

localização, por ativo e por nível de prioridade. 

Consulte de igual modo todos os estados e tipo das 

ocorrências que o departamento de manutenção 

tem em mãos.

Dashboard de Trabalho

Dashboard de Peças Sobressalentes
Todos os dashboards e KPIs de manutenção cumprem as 

normas internacionais de manutenção.

(Maintenance Key Performance Indicators EN 15341:2007) 



Serviços de parceiros
Os parceiros Valuekeep têm um papel muito importante 
no nosso negócio: são a união entre a Valuekeep e a sua 
empresa. Estão sempre disponíveis para ajudá-lo com o 
conhecimento técnico adequado, na sua área geográfica.

Os nossos Business Partners são especialistas técnicos, 
sempre disponíveis para ajudá-lo no local durante a fase
de implementação do nosso software de manutenção.
Os nossos Service Partners também podem fornecer 
serviços de consultoria para garantir que os processos de 
manutenção são otimizados antes de começar a trabalhar 
com o Valuekeep.

Serviços da Valuekeep
A Valuekeep desempenha um papel secundário, mas não 
menos importante, na área de serviços especializados.

Todos os nossos serviços foram desenvolvidos para 
responder a qualquer pedido técnico adicional dos nossos 
parceiros ou clientes. Isto significa que pode contar tanto 
com o parceiro como a Valuekeep para ajudá-lo com 
qualquer questão que possa surgir.

SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS

A Valuekeep e a sua rede de parceiros estão 
sempre prontas para dar resposta às suas 

necessidades. Para nós, é fundamental 
fornecer o melhor apoio para que

atinja o objetivo do seu 
projeto.

Uma ampla oferta de serviços para si
Os nossos serviços especializados foram desenvolvidos para 
se adaptarem à maturidade do seu negócio e para ajudá-lo 
a aumentar os níveis de experiência na utilização da nossa 
solução de gestão de manutenção. 

Aproveite as várias opções de formação e serviços 
concebidos para ajudá-lo a si e à sua equipa a começar a 
trabalhar com o software da Valuekeep.

Torne-se um especialista em Valuekeep 
Aproveite os nossos serviços de formação remota para 
começar rapidamente a utilizar o Valuekeep. Desde aprender 
a usá-lo e configurá-lo, até perceber como personalizar 
os relatórios e as áreas de trabalho. Através das nossas 
formações remotas, terá todo o apoio e informação que 
precisa no conforto do seu escritório.

Os serviços da Valuekeep são fornecidos pelos nossos 
parceiros certificados abaixo:



Formação local
Durante o projeto ou sempre 
que precisar, agende serviços de 
formação local, personalizada e em 
função das suas necessidades.

Formação remota
A Valuekeep disponibiliza formação 
remota a utilizadores, em calendário, 
como complemento à formação local 
realizada em projeto.

Configuração
Receba o apoio de um especialista 
que o irá acompanhar passo a passo 
no processo de configuração.

Migração de dados
Envie-nos todo o histórico de dados 
e importámo-lo diretamente para o 
Valuekeep.

Consultoria
A equipa de serviços está preparada 
para ajudá-lo na definição de 
estratégias, inventariação de ativos e 
especificação de todas as atividades 
de manutenção.

1º nível de suporte
Receba suporte de primeira linha, 
para responder a qualquer questão 
sobre as soluções Valuekeep.

SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE

1 2 3 4

Suporte avançado
Solicite qualquer tipo de suporte 
avançado que necessite. Iremos 
adaptarmo-nos para lhe dar o apoio 
que realmente necessita.

Integração
Ligue a solução Valuekeep a outros 
softwares externos. Aproveite os 
serviços de integração para o ajudar 
nas suas integrações.

Relatórios
Interessado em criar relatórios à 
sua medida? Conte com uma equipa 
especializada que pode apoiá-lo a 
personalizar relatórios e dashboards.

Estamos preparados para ajudá-lo!
Todos estes serviços foram desenvolvidos para apoiá- lo 

nas diferentes etapas do processo de implementação. 

Ambos os serviços online e on-site podem ajudá-lo a 

começar a trabalhar com o Valuekeep de forma mais rápida 

e eficiente.

Serviços on-site

Serviços online



Somos a empresa que disponibiliza soluções de 
manutenção inteligentes, a empresas de diferentes 
dimensões e setores, a nível nacional e internacional. 

Temos fortes alianças com parceiros (prestadores de 
serviços, IT players e empresas de engenharia) que 
representam o nosso software de gestão de manutenção 
nos seus clientes. O software Valuekeep garante as 
ferramentas necessárias para ajudá-lo a conseguir atingir 
os seus objetivos e responder às necessidades de gestão 
de manutenção do seu negócio.

PORQUÊ A VALUEKEEP? 
Na Valuekeep valorizamos os nossos clientes. Ouvimos 
com atenção e oferecemos soluções e serviços 
adaptados às necessidades dos nossos clientes para 
garantir a melhor resposta aos requisitos de qualquer 
projeto, independentemente do tamanho ou setor.

Possuímos clientes a nível nacional e internacional, 
de todo o tipo de indústrias, que confiam no software 
Valuekeep para otimizar os processos de manutenção 
das organizações.

Empresas que confiam em nós:

Com o Valuekeep conseguimos gerir a manutenção 
de mais de 2000 equipamentos, controlamos a 

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, 
criamos pedidos de trabalho para nossas equipas 

técnicas e de limpeza e reduzimos os custos de 
manutenção de forma eficiente

Gilberto Gomes, Casa da Música





Siga-nos nas 
Redes Sociais /valuekeepCMMS /valuekeep /valuekeep /company/valuekeep

Quer saber mais sobre a Valuekeep?

TELEFONE

+351 253 309 950

EMAIL

info@valuekeep.com

VISITE-NOS

www.valuekeep.com

Fale connosco hoje mesmo e esclareça todas as dúvidas sobre o
nosso produto e serviços.


