Deswik.OPS
Planejamento e controle de
operações

Ferramenta de planejamento
de curto prazo e execução de
turno para monitoramento e
gerenciamento da conformidade
com o planejado

Use o planejamento de
mina para promover a
execução com eficiência
Mantenha suas atividades
operacionais alinhadas com
suas metas de longo prazo
Deswik.OPS é um planejador de lavra, gerenciador
de dados de produção e ferramenta colaborativa
que pode ser utilizado diretamente no navegador.
Integrado aos sequenciamento de longo prazo
da organização, ele permite aos planejadores
de curtíssimo prazo criar rapidamente planos
detalhados de distribuição de turnos, baseados
em atividades do sequenciamento de curto prazo.
O Deswik.OPS gerencia o progresso das atividades
de lavra no site e atende aos requisitos diários de:
•
•
•
•
•

Engenheiros de curto prazo
Engenheiros de produção
Chefes de turno
Equipe da sala de controle
Superintendentes do site.

Plataforma integrada
O Deswik.OPS é um sistema inteiramente configurável
com base na web. Proporciona uma interface
centralizada, que permite a inserção de dados de diversos
departamentos (ex.: planejamento de lavra, produção,
geologia, perfuração e desmonte). O Deswik.OPS se

integra perfeitamente com o conjunto de ferramentas
de planejamento Deswik.Suite. Sistemas externos de
terceiros podem ser configurados para se integrarem ao
Deswik.OPS (ex.: ferramentas de gerenciamento de ativos
e frotas, relatórios corporativos).

Gerencie as atividades de sua operação
a partir de um único local
Visualize seu projeto como um todo: o Deswik.
OPS fornece uma interface única para analisar uma
combinação de sequenciamentos semanais, gestão de
tarefas do turno atual e diversos dados de produção
captados de diferentes fontes.

Planejar
»» A integração bidirecional com o sequenciamento dos
planejadores de curto prazo permite criar e atualizar
facilmente atividades e ciclos detalhados, compondo
seu plano operacional.
»» Mantenha seu plano operacional alinhado com suas
metas de longo prazo.
»» Entenda e gerencie a utilização de seus equipamentos
de forma eficiente.
»» Atualize seu sequenciamento de curto prazo com
dados de produção captados no Deswik.OPS.

Verificar
»» Analise o desenvolvimento de sua mina: planeje,
controle e quantifique cada atividade de lavra
individualmente.
»» Entenda o impacto de atrasos em seu sequenciamento
e tome ações corretivas.
»» Monitore a conformidade do desempenho atual em
função do planejado.

Resultados
»» Proporciona à equipe de gerenciamento de operações
plena visibilidade de fatores que influenciam
diretamente na tomada de decisões.
»» Melhoria da comunicação e colaboração entre
departamentos técnico e de produção.
»» Aumente a produtividade de sua equipe: captura de
dados e sequenciamento rápidos e auditáveis.

Planejamento de operações
Crie um planejamento semanal de
turnos e gerencie o progresso dos
turnos de forma dinâmica
Planejar
»» Elabore rapidamente planos semanais e de turnos
baseados no plano de curto prazo.
»» Converta atividades de lavra de maior prazo em ciclos
detalhados, com regras configuráveis pelo usuário.
»» Crie atividades e ciclos adicionais para representar
trabalhos detalhados não considerados no plano de curto
prazo, como por exemplo serviços de manutenção.
»» Aloque recursos de equipamentos e operadores para as
atividades de lavra.
»» Use dependências a fim de manter a relação entre as
atividades de lavra ao fazer o sequenciamento.

»» Monitore e gerencie a alocação de recursos e materiais,
movimentações e atrasos.
»» Verifique o progresso das atividades do turno anterior
ou atual a fim de viabilizar o controle de intervalo curto
(SIC) durante um turno, ao mesmo tempo em que
monitora quaisquer desvios das metas de maior prazo da
organização.
»» Monitore o progresso real em função do planejado: a
visualização do turno e os rastreadores de progresso
fornecem uma imagem clara do que está acontecendo no
turno para a equipe da sala de controle.

Agir

»» Priorize atividades de lavra para garantir o foco das
operações em tarefas críticas.

»» Altere o planejamento de forma dinâmica durante os
turnos.

Verificar

Resultados

»» Registre as ocorrências de cada turno para entender
melhor as restrições da mina nos turnos gerenciados.

»» Mantenha um vínculo direto entre as atividades do
sequenciamento de maior prazo e o plano de lavra.

»» Registre linhas de base dos planos acordados para gerar
conformidade com o planejado.

»» Visualize diversos planos da linha de base ou futuros para
garantir que a programação dos planos de lavra ativos
estejam seguindo os planejamentos de maior prazo.

»» Monitore a disponibilidade e utilização dos equipamentos e
ajuste, de forma dinâmica, o planejamento dos turnos com
base no impacto dos atrasos em seu sequenciamento.

Integração do
sequenciamento
Gerencie a integração entre o
sequenciamento de curto e longo
prazo
»» A integração direta com o sequenciamento de curto prazo
permite elaborar rapidamente os planos de lavra. Por
exemplo, você pode importar as primeiras 4 semanas do
plano de 12 semanas do Deswik.Sched ou de um sistema
de terceiros.
»» Utilize processos e ciclos de atividades específicos do
site juntamente com regras de negócios para expandir
automaticamente seu sequenciamento de curto prazo para
os planos de lavra.
»» O Deswik.OPS intensifica as bases sólidas do Deswik.Sched
para gerenciar dependências e regras de negócios.
»» É mantido um vínculo entre os ciclos de atividades no
Deswik.OPS e as atividades de lavra no sequenciamento
de curto prazo do Deswik.Sched, permitindo a produção
de dados no Deswik.OPS a fim de atualizar rapidamente o
sequenciamento de curto prazo.
»» Todos os dados captados no Deswik.OPS são
disponibilizados para geração de relatórios, usando
ferramentas de relatórios externas ao Deswik, através de
um banco de dados em Servidor SQL.

"Gerencie as atividades
de sua operação de um
único local"

Acompanhe e monitore o
avanço das atividades
Capture dados da produção
para monitorar o progresso e a
conformidade com o planejado
»» À medida que os dados de produção são diretamente
combinados com as atividades planejadas, a análise dos
dados pode revelar percepções mais significativas.
»» Avalie dados históricos de planejamento e produção para
prever maneiras de promover a eficiência da operação.
»» Reconcilie linhas de base de planejamento em função
de dados de produção para ajudar a gerenciar a
conformidade com o planejado.

"Supervisione e
gerencie atividades
para prever melhorar
a produtividade e
aproveitamento dos
recursos"
»» Todos os dados de produção coletados são mapeados em
função das atividades planejadas e permitem a geração de
relatórios do planejado versus o real.

»» No decorrer de um turno, colete em tempo real dados
relativos às operações do turno ou insira-os após a
conclusão do turno.

»» O rastreamento de processos específicos mostram
claramente como a produção está progredindo em função
do plano acordado, permitindo a realização de ações
corretivas.

»» Registre os dados de produção automaticamente para
cada atividade, a partir de um sistema de terceiros, ou
lance-os manualmente no caso de equipamentos não
gerenciados por um sistema de gestão de frota.

»» Superintendentes e gerentes podem visualizar
itens pendentes no fluxo de trabalho de todos os
departamentos e realocar tarefas para equilibrar as cargas
de trabalho.

»» KPIs específicos de atividades podem ser configurados
para garantir que todos os dados de produção
importantes sejam captados.

»» Todos os dados de planejamento e produção são
disponibilizados através do Banco de Dados de Produção
de Relatórios para análise e geração de relatórios com
ferramentas de terceiros.

Colaboração
Todos trabalhando de acordo com
o mesmo plano
»» O Deswik.OPS ajuda na colaboração entre múltiplos
departamentos, através da interface de múltiplos usuários
na web.
»» A comunicação entre toda a equipe da mina é melhorada.
»» Os usuários podem adicionar comentários sobre
localizações, atividades, recursos ou sobre um turno, e
podem anexar documentos para corroborá-los.
»» Uma variedade de entradas de dados permite que dados
de produção e de planejamento sejam acrescentados por
diferentes equipes.
»» Diferentes visualizações dos mesmos dados estão
disponíveis para diferentes partes interessadas:
–– Rastreador de localização e quadro branco para os
supervisores de turno
–– Gráfico de Gantt para os engenheiros de planejamento
e operadores da sala de controle
–– Atividades semanais ou diárias registradas como
linhas de base podem ser comparadas em função do
progresso atual das atividades, a fim de verificar desvios
do planejado e permitir a realização de ações corretivas.
»» Os dados que sustentam o plano de lavra são mantidos
sincronizados entre as diversas visualizações e estão
disponíveis para relatório e análise através do Banco de
Dados de Geração de Relatórios.

"Melhoria da
comunicação e
colaboração entre
departamentos técnico e
de produção"

Nosso software líder de mercado inclui
Deswik.CAD

Deswik.Sched

Projeto e modelagem de sólidos
Plataforma eficaz de projeto com excelente
manuseio de informações – ferramentas
avançadas de planejamento para mineração.

Deswik.AdvSurvey

Deswik.OPS

Pesquisa avançada
Processamento rápido e eficiente de nuvens
de pontos.

Deswik.Agg
Agregação de camadas de carvão
Simplificando processos complexos
de agregação para criar reservas ROM
específicas para cada tipo de projeto.

Modelagem do fluxo de materiais
Otimize o valor do seu produto com a
modelagem de fluxo de materiais tanto para
carvão, como para metais.

Geração automático de realce
Cria automaticamente realces viáveis para
depósitos de veios verticalizados de baixa
potência.

Deswik.SOT

Deswik.DD
Gerador de seção por Dragline & Dozer
Ferramenta de projeto de seção de draga
de arrastre automatizada com integração
direta nas ferramentas de projeto de lavra,
sequenciamento e gerenciamento de dados
da Deswik.

Deswik.DO

Ferramenta de otimização de
sequenciamento
Adquira mais valor do seu recurso com um
sequenciamento otimizado de acordo com
o VPL.

Deswik.IS
Cronogramador Interativo
Elimine a lacuna de planejamento entre o
projeto e o cronograma.

Deswik.LHS

Otimizador de escavação
Projeto de linhas de escavação otimizadas
para o controle de qualidade em minas a céu
aberto.

Deswik.OPDB

Relevo e transporte
Compreenda a movimentação de material
como nunca através da modelagem e análise
cenários.

Deswik.OPSTS

Módulo de perfuração e desmonte para
mina a céu aberto
Design rápido e eficiente de perfuração
e desmonte para métodos de lavra a céu
aberto.

Programação de Curto Prazo para Mina a
Céu Aberto
Ferramenta de controle de qualidade e
planejamento de curto prazo.

Deswik.MDM

Deswik.SO
Módulo de otimização de prospecções
Otimização de realces subterrâneos
utilizando a ferramenta líder de mercado, o
SSO v3.0.

Módulo de perfuração e desmonte para
mina subterrânea
Design rápido e eficiente de perfuração
e desmonte para métodos de lavra
subterrânea.

Planejamento e controle de operações
Ferramenta de planejamento de curto prazo
e execução de turno para monitoramento
e gerenciamento da conformidade com o
planejado.

Deswik.Blend

Deswik.ASD

Deswik.UGBD

Sequenciamento por gráfico de Gantt
Um sequenciador eficaz de gráfico de Gantt
projetado especificamente para superar os
desafios do planejamento de lavra.

Gerenciamento de dados de mineração
Uma ferramenta de gerenciamento de banco
de dados espacial e do fluxo de trabalho.

Deswik.Mapping
Aplicativo para mapeamento
Realize o mapeamento geológico em
qualquer lugar.

Módulos Avançados
Funcionalidade avançada focada em
soluções para as operações de setores
específicos da mineração.
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