
Deswik.Apps
Suporte móvel a decisões

Como permitir que 
operadores tomem decisões 

melhores e mais rápidas com 
o acesso digital aos dados de 

produção 



Estendendo as soluções 
digitais para as mãos das 
equipes operacionais

Um conjunto de aplicativos que 
fornece dados de lavra essenciais para 
equipes operacionais, a fim de gerar 
decisões comerciais mais inteligentes

Os sites de mineração normalmente enfrentam uma desconexão digital na 
transferência de informações das equipes de planejamento de mina e serviços 
técnicos para as mãos dos operadores. Uma combinação de planos em 
papel e planilhas com muitos dados pode resultar em ineficiências e falta de 
comunicação, o que pode atrasar tarefas e causar erros.

Uma solução simples para esse problema é fornecer aos operadores todas as 
informações de que precisam para concluir seu trabalho em formato digital e 
móvel.

O Deswik.Apps é um conjunto de aplicativos móveis que foi criado tendo 
em mente o operador. Os aplicativos permitem que eles concluam seu 
trabalho com uma visão personalizada das informações de que precisam em 
mãos, mesmo quando estão off-line. Depois que os operadores estão online 
novamente, os dados são sincronizados em um local centralizado, eliminando a 
necessidade dos operadores de arquivar folhas impressas.

Cada um dos aplicativos permite uma melhor tomada de decisão, mais 
produtividade, transferência contínua de informações e um registro digital 
consistente. Ao fornecer aos operadores as ferramentas de que precisam 
"na frente de trabalho", o Deswik.Apps ajuda a reduzir erros, retrabalho e as 
ineficiências das operações com documentos impressos.

Com uma licença do Deswik.Apps, os usuários podem baixar e usar qualquer 
um dos aplicativos incluídos no conjunto, permitindo a continuidade digital em 
toda a mina. O conjunto atualmente consiste nos seguintes aplicativos, com 
planos atuais de expandi-los:
 » Deswik.Survey
 » Deswik.Drilling
 » Deswik.SmartCut
 » Aplicativo Deswik.OPS Operator



Painel de Desenvolvimento
Todas as respostas, o tempo todo
O Painel de Desenvolvimento (Development Dashboard) pode ser visualizado no celular, tablet ou Portal da Web, 
proporcionando uma visão completa da lavra. O painel fornece aos pesquisadores acesso a todas as respostas, 
o tempo todo, incluindo acesso a cada local de sondagem, o último plano de levantamento e um histórico de 
levantamentos e cortes nos últimos sete dias. Os locais de sondagem que precisam ser levantados são destacados 
com base em regras específicas do local, permitindo uma abordagem proativa para o levantamento.

Um aplicativo para registro de dados de pesquisa em tempo real em 
operações subterrâneas
Como um sistema simples e inteligente, o Deswik.Survey oferece uma visão geral completa dos locais e 
status da lavra, permitindo que os topógrafos acessem todas as informações de que precisam em campo. 
Com o Deswik.Survey, os topógrafos têm a capacidade de atuar de forma a economizar tempo e sendo 
altamente eficientes, minimizando atrasos operacionais.
A mão de obra da mineração depende de passagens eficientes de turno, durante as quais informações 
precisas são facilmente comunicadas. O Deswik.Survey foi desenvolvido para equipes com tempo limitado 
de passagem de turno e o resultado é uma solução rápida, fácil e abrangente. O Deswik.Survey opera em 
celulares e tablets Android ou Apple, tanto online quanto offline, com sincronização de dados de volta ao 
Portal da Web conforme necessário.

Deswik.Survey
Aplicativo de levantamento



Medição de faces
Relatórios fáceis no final do mês
Economize tempo no final do mês digitalizando 
automaticamente a distância de avanço da face no 
mapa interativo da lavra e baixando os dados quando 
os usuários voltam à superfície. Os dados baixados 
serão armazenados no Portal Web para fins de gerar 
relatórios.

Mapa de Mina Interativo
Digitalize em tempo real
Um mapa móvel interativo da lavra permite que os 
topógrafos verifiquem rapidamente detalhes pontuais, 
incluindo as coordenadas em tempo real. Economize 
tempo digitalizando diretamente no mapa enquanto 
estiver em campo, adicionando serviços que podem, 
então, ser baixados no software de mineração. A 
função de movimentação oferece aos usuários a 
flexibilidade de mudar os locais dos ativos em tempo 
real. Seja uma perfuratriz jumbo, um motor de partida 
de ventilador, um parafuso de perfuração ou outro 
ativo, você pode mover a localização do ativo no mapa 
durante o turno assim que a tarefa for concluída.

Tarefas de levantamento
Acrescente tarefas de levantamento no trabalho
Acrescente tarefas de levantamento em tempo real. 
Selecione um local, acrescente uma tarefa, atribua 
uma prioridade, registre um nome de arquivo e 
adicione uma pessoa de contato para a tarefa no 
Portal Web. Estes dados são sincronizados do Portal 
Web para tablets no subsolo.

Detalhes do local
Informações à mão
Com Deswik.Survey, os detalhes de cada local de 
sondagem estão sempre à mão. Mostradores de aviso 
indicam os medidores restantes no plano e o número 
de cortes desde o último levantamento. O calendário 
de localização mostra um histórico abrangente dos 
trabalhos realizados no local de sondagem, incluindo 
cortes, planos e detalhes de levantamento com 
comentários do topógrafo.



Diário de Levantamentos
Registre e visualize informações em tempo real
Registre levantamentos, planos e cortes durante 
o trabalho. Os topógrafos também podem ver 
essas informações por data ou local no Diário de 
Levantamentos.

Gerenciar dados de levantamentos a partir de um local centralizado

Portal Web Deswik.Apps

O Portal Web permite que os topógrafos 
visualizem e gerenciem dados usando 
o Deswik.Survey. Carregue planos de 
levantamento e cortes para o Portal Web, e 
essas informações serão então sincronizadas 
em dispositivos móveis para uso no subsolo. 
Personalize as configurações de lavras e 
mapas no Portal Web, a fim de selecionar as 
informações exibidas nos aplicativos.
Os topógrafos podem visualizar o painel de 
desenvolvimento, detalhes da localização e 
outros dados críticos no portal da web, bem 
como nos aplicativos móveis, permitindo que 
eles gerenciem os dados de um computador 
ou de um dispositivo móvel no subsolo. Os 
dados podem então ser exportados de um 
computador ou de um dispositivo móvel no 
subsolo.



Um aplicativo que melhora a eficiência e precisão em lavras subterrâneos
Lavre de forma mais rápida e inteligente com marcações (mark-up) rápidas, simples e mais precisas. Deswik.
Drilling é um aplicativo personalizável que fornece aos operadores os planos de pesquisa mais recentes, o 
mapa interativo da mina, recursos para marcações de faces e uma caixa de ferramentas do operador para 
orientar os usuários através de marcações complexas.
Com o Deswik.Drilling, não há necessidade dos operadores se preocuparem com planos impressos antes 
de irem para o subsolo para fazer o trabalho. Os operadores terão automaticamente o plano atual da 
perfuratriz na face. O Deswik.Drilling foi projetado para economizar o tempo dos operadores e reduzir o 
retrabalho causado por marcações incorretas.
O Deswik.Drilling pode ser usado em tablets Android ou Apple, operando tanto online como offline, com o 
recurso de sincronizar dados de volta ao Portal da Web conforme necessário. A funcionalidade pode ser 
ativada ou desativada dependendo do uso desejado e dos dados necessários para concluir as tarefas.

Deswik.Drilling
Aplicativo de sondagem

Conjunto de Ferramentas do Operador
Fazer uma vez e fazer certo
O uso eficaz do tempo do operador é essencial. O  
Deswik.Drilling permite que os operadores gastem menos 
tempo em marcações complexas, fornece informações 
de marcações precisas e permite que os operadores 
aprendam as melhores práticas, tudo ao mesmo tempo.

Noções básicas de marcações
A base de cada corte reto é uma boa marcação. O  
Deswik.Drilling foi especificamente projetado para ajudar 
os operadores a manter cortes retos e faces planas.

Calculadora de linhas de offset
O Deswik.Drilling permite que os operadores de 
perfuratrizes jumbo insiram a distância da face e as linhas 
de offsets de laser e, em seguida, passem pelo processo de marcação da face corretamente.

Galerias inclinadas
Um problema comum ao marcar um galeria inclinada é marcar ao longo da face no primeiro corte. Com o conjunto 
de ferramentas, os operadores fazem o passo a passo da marcação, a fim de garantir que as galerias inclinadas sejam 
feitas corretamente todas as vezes.

Filetes
Os operadores fazem o passo a passo pelo método de marcação e verificação dos filetes durante a lavra de uma curva.



Marcação de faces
Arquivamento automático de marcação de faces
Não há mais a necessidade de arquivar a marcação de 
faces de forma impressa. Use o Deswik.Drilling para 
tirar fotos e registrar dados da tarefa. Esses dados são 
então automaticamente arquivados e prontamente 
disponibilizados para visualização por local de sondagem 
ou data. Os operadores podem fazer anotações 
diretamente na tela e o resto é feito automaticamente. 
Todos os dados são sincronizados de volta para o Web 
Portal, onde são arquivados automaticamente por data 
e local para uso ao serem colocados de volta em um 
computador.

Painel
Planos de levantamento na ponta dos dedos
Não há mais necessidade de buscar planos de 
levantamentos de superfície antes de ir para o subsolo. O 
Deswik.Drilling poupa tempo aos operadores, fornecendo-
lhes todos os planos atuais com locais de sondagem 
no painel de fácil leitura. Basta selecionar o local de 
sondagem e ver instantaneamente o plano atual em 
formato PDF.

Mapas de Mina Interativo
Informações à mão
Um mapa interativo da mina permite que os operadores 
vejam sua localização de trabalho, visualizem os 
níveis acima e abaixo, a localização das estações de 
levantamento e o projeto e desenhos "as built" de 
cada nível. O mapa interativo também permite uma 
comunicação clara entre as equipes, por exemplo, 
fornecendo localizações realçadas dos serviços. Layers e 
localizações podem ser adicionadas ao mapa no Portal da 
Web para que as informações estejam prontas no tablet 
para o operador quando ele for para o subsolo.



Seu último corte revela o quão bom você é. Não faça atalhos. Use o Smart 
Cut.
Seu último corte revela o quão bom você é. Você pode acertar em um dia e ficar errando no dia seguinte. 
Como tempo é dinheiro para operadores de perfuratrizes jumbo, trabalhar rápido e ficar online é bom para 
você.
O Deswik.SmartCut é um aplicativo móvel para operadores de perfuratrizes jumbo. É uma calculadora de 
linhas de offset que simplifica as marcações de linhas de offset de laser. Insira regras em cadeia e linhas de 
offset no aplicativo e deixe o Deswik.SmartCut cuidar do resto. 
Poupe tempo. Fique online. Elimine as adivinhações. Sem mais cálculos manuais para linhas de offset.

Deswik.SmartCut
Aplicativo Smart Cut



O aplicativo Deswik.OPS Operator estende o Deswik.OPS além da sala de controle para as operações de 
campo. As atividades de turno planejadas são disponibilizados em tablets modernos, permitindo que os 
operadores forneçam um feedback eficiente de suas tarefas diretamente pelo aplicativo, em tempo real. 
Isso substitui o uso de documentos impressos e rádio, que geralmente resultam em manipulação de dados 
duplicada e erros de captura de dados. Notas, documentos e mapas de mina interativos no aplicativo 
fornecem contexto para o trabalho a ser executado.
O aplicativo Deswik.OPS Operator proporciona uma interface móvel e um mecanismo simplificado para 
receber o trabalho planejado, capturar o progresso e realizar o replanejamento dinâmico. Quando o 
aplicativo está online, a comunicação contínua entre os operadores e a sala de controle permite um 
sequenciamento de curto prazo e gerenciamento de operações mais eficientes, possibilitando uma 

Visualize as tarefas alocadas diretamente da programação de turnos 
e registre o progresso das tarefas para trabalhos dentro e fora dos 
equipamentos, em vez de apenas fazer o gerenciamento primário da frota

Minhas 
tarefas

Notas, 
documentos, 

mapas

Delineamento do 
plano de turno

Capture o progresso 
das atividades, 

consumíveis

Funções de sistema 
executadas em tablet, 

online e offline

Aplicativo Deswik.OPS Operator
Aplicativo de gerenciamento de trabalho e de controle de curto-intervalo (Short Interval Control).

abordagem de gestão de trabalho SIC. Quando off-
line, todas as informações da atividade ainda estão 
disponíveis para o operador e ele pode continuar 
a capturar dados de produção para sincronização 
posterior.
Esta solução integrada pode ser implementada 
em equipes operacionais inteiras, seguindo um 
processo simplificado e econômico. Ela pode ser 
usada como uma ferramenta autônoma de gestão 
para operações menores ou como um aplicativo 
complementar para operações maiores que já 
usam Sistemas de gestão de Frotas (FMS) para 
gerenciar atividades de campo.
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Nosso software líder de mercado inclui

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

 Deswik.AdvSurvey
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.

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

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

 Deswik.OPDB
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.

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

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

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

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

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

 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.

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

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

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

 Deswik.MDM
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.


