
Muito mais do que apenas
um software, ao usar o    
TIG 6 benefi cia de um 
acompanhamento 
completo:

1. Formação

2.  Confi gurações 
personalizadas

3. Suporte ao utilizador

4. Assistência técnica

Os benefícios 
oferecidos pelo 

TIG 6 também está disponível para 
telemóveis e tablets
A gestão dos seus equipamentos por 
código de  barras, facilita ainda mais a 
utilização da aplicação diretamente no local  
de produção.

Sistema operativo para telemóveis:

Windows 8 e Android

Sistema operativo para computadores:

Windows vista, 7, 8 e 10

Fichas de Dados de Segurança disponíveis em: www.quickfds.com
www.total.pt

Ator de primeira linha
Com a nossa produção, cadeia logística

e presença comercial em mais de
150 países, fornecemos uma ampla

gama de lubrifi cantes para responder
a todas as suas necessidades

Suporte e colaboração
Graças à nossa presença técnica 
e comercial a nível local, podemos 
responder a cada necessidade específi ca 
com serviços associados à lubrifi cação, 
no sentido de otimizar o seu retorno 
de investimento (TCO).

Investigação e 
desenvolvimento
A Total investe na biotecnologia 
para encontrar os componentes 
mais adequados e alcançar 
a máxima efi ciência 
energética, através da 
defi nição das melhores
fórmulas nos nossos
Centros de investigação.

Referências
e OEMs

A Total Lubrifi cantes colabora com 
os fabricantes de equipamentos 

desenvolvendo produtos de alta 
tecnologia, otimizando as suas 

prestações e protegendo as 
suas máquinas.

boas
razões para 
escolher a 
TOTAL

Qualidade e Meio ambiente
A certificação ISO 9001 da Total Lubrifi cantes

garante um compromisso de longo prazo com a 
qualidade. Desde das etapas iniciais de projeto,

as nossas equipas de I+D procuram desenvolver produtos 
com menores riscos de toxicidade, fáceis de 
eliminar e reciclar, com um menor impacto ambiental.

TIG 6
Software de manutenção
Aumente a productividade 
com uma manutenção  
bem planeada
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Se é o gestor
do departamento 
de manutenção:

  de uma fábrica

  de uma frota de veículos

  de um navio

Simplifi que a 
manutenção dos seus 
equipamentos com o
software TIG 6.
your equipments.

Um exemplo
do uso do TIG 6
para o setor alimentar

O software TIG 6 pode ser confi gurado para 
responder com precisão às restrições
específi cas do seu setor de atividade.

No setor alimentar, o software TIG 6 permite 
confi gurar e garantir o acompanhamento da 
politica do HACCP*.

*HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point

Análise de perigos e controlo
do HACCP:

Os 7 princípios de 

HACCP
As soluções oferecidas 

pelo TIG 6

Os seus desafi os

  Pretende otimizar o plano de 
manutenção e usar um único software para 
controlar todas as suas operações incluindo as 
análises de óleo?

  Deseja aumentar a sua produtividade 
e controlar os seus custos?

  Necessita simplifi car a rastreabilidade 
das suas operações de lubrifi cação?

Organização
da manutenção preventiva, 
condicional e corretiva 

  Planeamento da carga de trabalhos.

  Atribuição de ordens de trabalho aos operadores.

  Histórico de operações.

  Adicionar operações não planeadas.

  Verifi cação dos pontos críticos para o controlo de 
qualidade e programas de segurança.

Gestão de análises 
de óleo em serviço

  Desencadeamento da recolha do óleo.

  Importação direta no TIG 6 dos resultados 
das análises realizadas pelos nossos 
laboratórios.

  Arquivo de características físico-químicas, 
dos diagnósticos e dos comentários.

  Acompanhamento gráfi co de cada 
característica medida.

Análise de custos
de manutenção

  Custos dos lubrifi cantes, dos  
produtos para manutenção e da 
mão-de-obra.

  Relatórios exportados em formato 
Excel®.

Gestão integrada de 

documentos
  Produtos: Fichas técnicas, fi chas de dados 
de segurança, etc.

  Documentos: Procedimentos internos, 
instruções de operação, manuais e guias 
de manutenção,etc.

 Documentos externos: normas, legislação, 
etc.

  Contatos fornecedores.

Confi guração
personalizada 
do software

  Integração dos seus dados após o estudo de viabilidade.

  Gestão simultânea de vários planos de manutenção.

  Partilha de dados em rede.

  Níveis de acesso/ permissões confi guráveis:

 acesso 1
Administrador

acesso 2
Operator

acesso 3
Consultation

•  Criação do plano 
de lubrifi cação

• Actualizações

•  Cálculo das operações 
de manutenção

• Validação

•  Consulta do plano de 
lubrifi cação, histórico, 
intervenções, análises, 
etc. 

• Impressão

Acompanhamento
dos stocks de lubrifi cantes 
e de peças de reposição

  Previsão e acompanhamento do 
consumo de lubrifi cantes e de peças 
de reposição.

  Gestão dos pedidos e das entregas

As nossas soluções

A Total Lubrifi cantes põe ao seu dispôr o  software 
TIG 6 de última geração.

O TIG 6 baseia-se na experiência dos nossos 
engenheiros que estão em contato diário com 
operadores de manutenção. Inclui mais de 20 anos 
de experiência no terreno.

O TIG 6 é um software de fácil aprendizagem e 
utilização, operacional após uma curta sessão de 
formação das suas equipas.

Controlo dos 
pontos críticos
(CCP)

   Identifi cação dos pontos 
críticos. 

Verifi cação    Tabela de desempenho 
para manutenção e 
pontos críticos.

Documentação
(plano HACCP)

   Gestão de documentos.
 Histórico de manutenção.

Medidas
corretivas

  Gestão da manutenção 
corretiva.

Defi nição
dos limites 
críticos

  Alocação dos lubrifi cantes 
NSF H1.

  Defi nição das análises de 
controlo.

Implementação
de um sistema 
de vigilância

  Gestão da manutenção 
preventiva e condicionada

As funcionalidades do

Análise
de riscos

  Leituras do plano de 
manutenção no local.

 Entrada de dados em TIG.
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