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Iniciar 
Baixe o aplicativo Vuforia® View
do Google Play ou da Loja da Apple.
Em seguida, abra-o no seu dispositivo. 

Aponte sua câmera em qualquer 
superfície plana para posicionar 
o moinho de bolas. Toque na tela 
para posicioná-lo.

Olá, eu sou Paulo  
— gerente de manutenção da mina. 

Eu mantenho nossos equipamentos em funcionamento. 
Deseja me acompanhar hoje?

Um moinho de bolas reduz as rochas no tamanho 
de pó. Em seguida, enviamos esse material para 
processos físico-químicos, para que possamos extrair 
o material que precisamos! Se um moinho de bolas 
falha, todo o nosso processo é interrompido.

Use seu tablet ou telefone 
para ajudar o Paulo para 
ver o que está acontecendo 
com o moinho de bolas.

Modernize e capacite sua 
força de trabalho
Use interações com realidade aumentada (AR) e 
3D para instruções guiadas (passo a passo) para 
melhorar o desempenho, a segurança do pessoal 
e reduzir custos.

Deseja ver um exemplo de como o AR / VR foi aplicado 
em uma mina real? Assista ao webinar gratuito.

Antecipe problemas 
antes que eles 
aconteçam
Resolva problemas analisando o 
desempenho do equipamento.

Faça do tempo de 
paradas não planejados 
uma coisa do passado
Use o monitoramento em tempo real para 
evitar tempo de paradas não planejados e 
maximizar a utilização de ativos.

Scaneie o código QR

 Vá para o “Experience Library” 

Procure “Mining Ball Mill”

Eu posso ver o status 
do equipamento 
que faz o moinho 
de bolas funcionar: 
sistemas de controle, 
variadores e centro de 
controle de motores.

Oh não! Há uma falha 
no acionamento da 
bomba!

Clique no alerta para ver 
instruções passo a passo para 
fazer o reparo.

Graças ao FactoryTalk® 
InnovationSuite, eu posso 
monitorar o status do 
moinho em tempo real, no 
local ou remotamente. E 
se algo quebrar, tenho as 
instruções necessárias 
para fazer reparo.

Caminhe ao redor e veja os 
detalhes de desempenho e 
manutenção das principais 
partes do moinho.
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