
GESTÃO DE ATIVOS 
DIGITAL PARA A 
CONSTRUÇÃO E 
INDÚSTRIA
Controle os custos ao mesmo tempo que 
maximiza a produtividade e segurança da 
sua empresa com o ON!Track

ON!Track



GESTÃO DE ATIVOS 
A PARTIR DE 
QUALQUER LUGAR
O software ON!Track, baseado na cloud, 
oferece a transparência que necessita 
para a gestão do seu negócio

Placa de vibração n.º 12
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O software de gestão de ativos digital tornou-se cada vez mais fácil de utilizar e implementar, e a 
plataforma da Hilti baseada na cloud mantém os seus dados mais seguros do que nunca. Ao escolher 
o ON!Track, terá o hardware, software e suporte de que necessita para reduzir as despesas com ativos 
físicos, libertar tempo para aquilo que é realmente prioritário e minimizar atrasos em obra, mantendo-
se em conformidade com certificações e manutenções atualizadas.

O ON!Track é uma das poucas soluções que funciona com ativos de outras marcas, ao mesmo tempo 
que fornece suporte contínuo, planeamento, implementação, etiquetagem e apoio técnico  
e presencial onde quer que seja necessário.

SOFTWARE

SERVIÇOS

ON!TRACK

HARDWARE

FACTOS E NÚMEROS

ESTES DESAFIOS PARECEM-LHE FAMILIARES?

Etiquetas passivas

Análise Implementação Apoio especializado

Etiquetas ativas 
e soluções proativas

Até 90 horas
perdidas todos os meses à procura 
de equipamentos em obra.

Até 65%
dos nossos clientes têm dificuldade em 
acompanhar os prazos de certificações e 
inspeções.

7 000 €
gastos anualmente à procura de 
ativos.

Transparência 
e responsabilidade

 f  Que equipamentos tenho, onde estão 
e quem está a utilizá-los?

Datas de inspeção 
e certificação

 f  Como posso gerir eficazmente 
os certificados e os planos de 
manutenção, por exemplo, as datas 
de inspeção das empilhadoras?

Otimizar o painel de 
ferramentas e a utilização

 f  Como posso manter os meus custos 
com consumíveis sob controlo? Por 
exemplo, gasta-se demasiado dinheiro 
com luvas de proteção.
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GESTÃO 
OTIMIZADA 
DO SEU NEGÓCIO
Com o ON!Track gere todos os 
seus ativos, independentemente do 
fabricante

Ferramentas
• Que ferramentas estão disponíveis 

para utilização
• Localização das suas ferramentas
• Quem está a utilizar as suas 

ferramentas
• Quando faltam ferramentas
• Otimizar o painel de ferramentas 

para reduzir o período de 
inatividade

• Reduzir o período de inatividade 
devido a ferramentas em falta

• Controlar a acumulação de stock

Produtos
• Rastrear artigos de menor valor 

de uma forma económica
• Total transparência relativamente 

aos níveis de quantidade 
e localizações do material

• Reduzir o desperdício e a 
perda de materiais através 
da responsabilização

Consumíveis
• Manter níveis ótimos de inventário
• Receber alertas quando chegar 

a altura de encomendar
• Gerar relatórios para monitorizar 

a utilização por colaborador ou 
localização

Certificação 
e formação

• Ajudar a manter as suas equipas 
seguras, mantendo digitalmente 
as certificações de segurança

• Receber alertas para datas 
de formação e renovação 
de certificação

• Gerir eficientemente os 
documentos de certificação 
para pedidos de inspeção

• Saber imediatamente quem 
está certificado para operar 
diferentes ferramentas 
e equipamentos antes da 
transferência dos ativos

Manutenção
• Receber alertas de serviço 

e manutenção preventiva
• Realizar e concluir atividades 

de manutenção e calibração
• Identificar quem realizou o 

trabalho e quando
• Rastrear os custos para saber o 

que é necessário reparar ou 
substituir

• Rastrear a manutenção e os 
registos dos veículos e do 
equipamento de produção

Equipamento alugado
• Receber alertas de datas de 

devolução de equipamento 
alugado com base nos prazos do 
projeto

• Ver a quem foi atribuído o 
equipamento e quem tem 
de ser contactado para iniciar as 
devoluções

• Executar relatórios para 
acompanhar a utilização do 
equipamento alugado e tomar 
decisões de compra

Equipamento 
de segurança

• Receber alertas quando for 
necessário retirar artigos do 
inventário

• Receber alertas quando for 
necessário encomendar artigos de 
segurança

• Rastrear trabalhos de assistência 
e manutenção de equipamento de 
segurança

Relatórios
• Monitorizar a utilização de 

consumíveis em obra para 
alocação e estimativa de custos

• Rastrear o histórico de ativos 
(localização, manutenção, 
utilização)

• Gerar relatórios de certificação 
de colaboradores - quem tem 
certificações específicas ou 
datas de expiração próximas

• Análise de grande volume de 
dados para se manter informado 
sobre o seu negócio

ON!TRACK FORNECE TRANSPARÊNCIA RELATIVAMENTE ÀS SUAS FERRAMENTAS, GASTOS E LOCAIS DE TRABALHO



A GESTÃO DO  
SEU NEGÓCIO 
EVOLUIU 
Identifique oportunidades para 
otimizar a gestão de tempo, ativos 
e investimentos

Tirando partido de mais de 75 anos de conhecimento do setor, a 
Hilti desenvolveu uma solução que tem ajudado milhares de 
empresas a identificar oportunidades para otimizar o seu parque de 
ferramentas e digitalizar a gestão de ativos. Ao integrar o ON!Track, 
os clientes podem minimizar os custos ocultos e aumentar a 
produtividade global.

Agende uma consulta 
e análise inicial

Agende uma reunião e os nossos 
especialistas ON!Track realizarão uma 
análise completa presencial para criar um 
plano concreto de como podemos conseguir 
poupanças para a sua empresa.

Um sistema à medida 
do seu negócio

Vamos configurar o sistema ON!Track para 
ir de encontro às necessidades do seu 
negócio. A plataforma baseada na cloud 
está pronta para ajudar a gerir todas as suas 
ferramentas, ativos e obras; pode até 
escolher que membros da equipa podem 
registar e transferir equipamentos.

Etiquetagem e registo dos 
seus ativos

Depois do ON!Track estar em funcionamento, 
a nossa equipa de implementação irá etiquetar 
todos os ativos identificados com as etiquetas 
Bluetooth ou passivas. Vão digitalizar cada 
artigo para se certificarem de que está 
registado no sistema, para que possa começar 
a utilizá-lo de imediato

Obtenha formação e 
suporte contínuos da Hilti

Os nossos consultores tratarão de tudo 
para que possa aceder à plataforma intuitiva 
ON!Track através do computador ou de 
uma aplicação móvel gratuita. Em seguida, 
irão conduzir uma sessão de formação 
abrangente com as suas equipas sobre 
como utilizar todas as diferentes 
funcionalidades. A equipa interna do Serviço 
a Clientes da Hilti está disponível para 
fornecer suporte, ou pode solicitar uma visita 
presencial sempre que necessitar de ajuda.

Examinaremos o seu 
relatório de análise de 
produtividade que inclui:
• Uma visão geral de oportunidades para 

melhorar a produtividade em obra e os 
processos administrativos

• Soluções propostas para colmatar 
oportunidades identificadas

• Recolha e inclusão do seu feedback
• Proposta de solução ótima que melhor se 

adapta às necessidades do seu negócio
• Um plano de implementação e apoio da 

Hilti

COMEÇAR, PREPARAR, OBTER SUPORTE

Quadro de distribuição 
do local de trabalho  
n.º 9

Saiba quando e onde um ativo 
foi visto pela última vez

Não volte a deixar equipamento 
no local de trabalho

Verifique o 
inventário mais 
rapidamente a partir 
de qualquer lugar
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DINAMIZE O SEU 
NEGÓCIO COM 
ON!TRACK 
Trabalhamos em parceria com a comunidade do setor da construção e indústria para 
identificar continuamente oportunidades de otimizar a plataforma e fornecer novas 
funcionalidades e vantagens. A versão mais recente, ON!Track 3.0, foi reconstruída e 
atualizada com base no feedback do cliente para proporcionar uma experiência mais 
intuitiva, um desempenho mais rápido e uma cobertura alargada em todos os processos 
do negócio. Além disso, também o mantém mais ligado à Internet das Coisas (IoT) e os 
seus benefícios.

Todos os seus ativos 
podem ser etiquetados 
com uma etiqueta 
Bluetooth ON!Track.

COMO FUNCIONA O RASTREIO ATIVO?

Verifique rapidamente 
o seu inventário e rastreie 

as suas ferramentas 
e equipamento com 
os Dispositivos de 
Rastreio Proativos

Gestão de todos os 
ativos na ponta dos 

dedos

Otimize o seu painel 
de ferramentas com 

informações baseadas 
em dados desenvolvidos 

para maximizar a 
produtividade do seu 
painel de ferramentas

Faça a gestão dos custos 
das obras e localizações 
com relatórios de custos 

que pode personalizar 
especificamente por ativo, 
trabalhador e período de 

tempo

Aceda facilmente 
a registos de serviço, 

manutenção e certificação 
e defina alertas para 
o ajudar a manter-se 

em conformidade 

As etiquetas Bluetooth 
fornecem transparência 
sobre como, quando e 

onde os seus ativos são 
utilizados

Integre o software 
que já utiliza com o 

ON!Track para trocar 
dados através das 
nossas Interfaces 

de Programação de 
Aplicações (API)

O sinal de bluetooth das etiquetas tem 
um alcance até 30 m.

Os dados são transferidos 
para a Hilti Cloud e acessíveis 
em qualquer lugar através de 
um computador e dispositivo 
móvel.
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Armazém 2

Ativos previstos 
com etiqueta ativa
6
Encontrado
3
Não encontrado
3
Não previsto
1

ON!Track


