
Acordo de serviço de modernização

Uma abordagem de migração em etapas compatível com seu orçamento

Você precisa modernizar, mas por onde começar?
Esse é um desafio conhecido. Você tem uma base instalada ampla de 
equipamentos de automação herdados da Rockwell Automation, mas não 
necessariamente tem o orçamento disponível para atualizá-la, nem deseja 
enfrentar o tempo de parada estendida que o processo possivelmente causaria. 

Hoje em dia, as empresas enfrentam o desafio de equilibrar seus objetivos 
e metas atuais com seu orçamento limitado para a atualização de uma 
infraestrutura antiga. A tecnologia de automação antiga é menos confiável 
e apresenta tempo médio menor entre falhas. A produção continuada com 
peças herdadas aumenta o risco de suporte limitado ao produto e de falta 
de peças de reposição. 

Os benefícios da modernização incluem maior produtividade, globalização 
e melhor tomada de decisões, pois promove a convergência da tecnologia 
da informação e da tecnologia de operações conforme você avança para 
uma Connected Enterprise. A Rockwell Automation oferece uma opção 
que permite migrar para a tecnologia mais atual com o tempo, usando uma 
abordagem em etapas, com tempo de parada mínimo.

Um acordo de serviço de modernização ajuda a minimizar o risco de operar 
ativos de automação desatualizados e permite atualizar para a tecnologia 
mais moderna seguindo um cronograma predefinido. O acordo inclui 
suporte, modernização e gerenciamento do programa por um preço fixo.

Benefícios:
• Permite melhor planejamento 

financeiro e orçamento mais preciso 
com custos de suporte e atualização 
fixos e previsíveis

• Reduz o risco de tempo de parada 
e ajuda a manter a produção ao 
garantir capacidade de suporte 
técnico e reparo para ativos de 
automação industrial herdados 

• Aproveite os benefícios da nova 
tecnologia quando estiver pronto: 
velocidade, desempenho, capacidade 
de suporte, segurança, consumo de 
energia e conectividade

Recursos
• As tarefas de modernização são 

pré-engenheiradas e executadas 
de acordo com um cronograma 
planejado para minimizar o impacto 
na produção

• O pagamento fixo cobre tarefas de 
modernização e suporte do produto 
durante todo o período do acordo

• O suporte cobre tanto os 
equipamentos herdados quanto as 
novas tecnologias, conforme forem 
implementadas

• O período padrão do acordo é  de 
3 ou de 5 anos

• Os acordos podem ser elaborados 
de modo a cobrir um local, múltiplos 
locais ou toda a empresa, conforme 
necessário

 Um acordo de serviço de modernização permite atualizar gradualmente equipamentos antigos  
com uma abordagem em etapas por uma taxa definida.



Escopo do Acordo
Seu acordo de modernização cobre equipamentos Rockwell 
Automation herdados que estejam na etapa Fim do ciclo de 
vida ou Descontinuado. Selecione os equipamentos que precisa 
atualizar e seu acordo será personalizado de modo a incluir:

• Engenharia
 - Pré-projeto dos sistemas que serão atualizados
 - Inclui desenhos, lista de materiais e cronograma de 

modernização 
• Hardware e software

 - Todo o hardware necessário para o sistema 
 - Todo o software e conversão de programas para o sistema

• Configuração e partida
 - Um profissional de serviços de campo qualificado 

fornecerá todas as configurações necessárias para os 
sistemas instalados, além da partida e testes

• Gerenciamento do programa

Após a conclusão da migração, a propriedade dos ativos 
modernizados é transferida para você, e os ativos herdados 
tirados de serviço tornam-se propriedade da Rockwell 
Automation.

O preço é definido de acordo com a base instalada que 
precisa de migração, a duração do acordo e a cobertura 
de suporte selecionada. Você tem a opção de estender o 
suporte por tempo adicional.

Serviços inclusos no acordo:

Garantia estendida de peças
• Unidades com falha serão remanufaturadas ou 

substituídas  sem cobrança adicional 
• Cobre ativos herdados da Rockwell Automation 

existentes e tecnologia modernizada no local ou  
uma linha específica de produção definida

Suporte técnico remoto
• Suporte telefônico no nível do produto, acesso à 

Knowledgebase, suporte por email e por chat ao vivo
• Assistência quanto à localização de falhas, 

diagnóstico, configuração, manutenção e resolução 
de problemas

Opções adicionais
• Peças no local, serviço de campo no local

Tempo

Suporte remoto e garantia estendida para tecnologias novas e herdadas

Modernização em etapas seguindo um cronograma predefinido

Pagamentos fixos ao longo do tempo
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Para mais informações
Para obter mais informações sobre acordos de serviço de 
modernização, entre em contato com seu distribuidor 
local Allen-Bradley autorizado ou escritório de vendas da 
Rockwell Automation, ou visite:  
www.rockwellautomation.com/global/go/services

Suporte para seus equipamentos herdados enquanto você atualiza ao longo do tempo


