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Análise estatístico de processos



ANÁLISE ESTATÍSTICO DE PROCESSOS

No processo de produção, diversas informações que são de interesse dos gestores

devem ser coletadas e analisadas de forma constante. A coleta pode ser manual ou

automática. Esses dados devem ser agrupados e analisados para, finalmente, apresentar

diagnósticos das situações que são pesquisadas.

Considerando que esses dados em forma de números sinalizam diversas situações,

existe então a necessidade de vários pontos de coleta e em diversas locações do

processo. Isso provoca duas situações: o aumento da quantidade de dados e a

necessidade de conhecimento para o processamento e análise.



ANÁLISE ESTATÍSTICO DE PROCESSOS

A AEPROTEC tem o conhecimento no processamento e análise de dados que, em

conjunto com o conhecimento da tecnologia, aproveita o know-how na utilização dos

pilares da indústria 4.0, da captura de dados por meio da utilização de diversos tipos

de sensores, até o posterior envio a servidores locais ou na nuvem, no envio direto para

análise em Big Data. Esses dados, uma vez coletados, são submetidos à integração,

analisados de acordo com um modelo e finalmente interpretados por um profissional

da AEPROTEC, que, posteriormente, emite relatórios e sugestões para melhoria e

aprimoramento dos processos. Se existir a necessidade de que os mesmos dados sejam

convertidos em ações automáticas permanentes, algoritmos podem ser criados para

provocar saídas que executem ações automáticas de correção.



Além de profissionais em análise de

dados, a AEPROTEC trabalha em

parceria com empresas de sensores,

módulos de Internet industrial das

coisas (IoT), Softwares de integração

vertical e horizontal, ações e

armazenamento na nuvem, análise

em big data, além de

desenvolvedores de softwares e

integração destes.



...coletando, integrando, analisando e 

interpretando dados para a melhoria de 

seu processo!

Entre em contato via o nosso site: 

www.aeprotec1.com

ou correio: contato@aeprotec1.com


