
CONHEÇA NOSSA GESTÃO 
DE MANUTENÇÃO 



A TechNort 

se preocupa com a efetividade de suas 

manutenções e por isso realiza um 

plano de manutenção pleno e 

detalhado para garantir maior 

qualidade, segurança e maior 

disponibilidade do sistema



Benefícios de contratar uma empresa que possui um plano de manutenção

- Reduz consideravelmente as manutenções emergenciais;

- Plano de manutenção completo e bem detalhado;

- Todas as normas de segurança são cumpridas de acordo com os
órgãos competentes;

- Comprometimento de toda a empresa para seguir o plano de
manutenção;

- Processos de redução de risco desde o orçamento até a execução,
evitando desvios, imprevistos financeiros e impacto no cronograma
de manutenção.



Como funciona a Máquina Comercial da TechNort 

- Elaboração técnica especializada por um time com 
experiência no tema

- Propostas detalhadas técnica e comercialmente

- Reunião de alinhamento entre o time comercial e a gestão da 
manutenção

- Acompanhamento técnico e orçamento de peças de 
reposição. (Spare parts - LPU)



Entenda como é o gestão da sua manutenção

- Reunião inicial da gestão TechNort com sua equipe;

- Cronograma físico atualizado diretamente com gestão 
TechNort;

- Plano de manutenção detalhado e acompanhado por 
um gestor TechNort;

- Gerenciamento dos relatórios e demais documentos 
com segurança contra falhas e backup em nuvem;

- A.R.T de manutenção emitida por um engenheiro 
TechNort;

- Gerenciamento de equipe própria e terceiros se 
necessário com ferramentas de organização online de 
agenda, acompanhada por um gestor TechNort;

- Controle de qualidade do ferramental;

- Relatórios de atendimento técnico detalhados com 
fotos;

- Gestão financeira e técnica dos contratos;

- Relacionamento personalizado com o cliente.



Exemplos de documentos para cada etapa



Gerenciamento de documentos

A TechNort organiza todos os documentos
de maneira coesa, garantindo segurança,
rastreabilidade e realiza backups diários
de todo seu servidor.



Cronograma de manutenção preventiva

Documento que demonstra o

planejamento completo da

execução da manutenção, com

todas as etapas listadas e

Agendamento prévio da área de

atuação acordado entre as partes



Controle de Faturamento de Contratos

A TechNort realiza um controle de todos
os faturamentos dos seus contratos de
manutenção, garantindo o
correto acompanhamento do cronograma
financeiro, o registro e rastreabilidade de
todos os dados.



Controle de Veículos TechNort

A TechNort realiza o controle de todos
os veículos da sua frota com
inspeções, manutenções, garantindo
assim que todos os seus
colaboradores possam realizar os
atendimentos dentro do horário
marcado, com total segurança.



Locação de Veículos Localiza Hertz

Toda a frota de carros utilizada pela
TechNort é locada pela empresa
Localiza Hertz que se destaca como a
maior rede de aluguel de carros da
América latina, com uma sólida
parceria com a TechNort Solutions que
dispõem até mesmo de carros
reservas para garantir que todos os
atendimentos sejam realizados no
prazo e com qualidade.



Controle de Custos

A TechNort realiza o gerenciamento de
todos os custos do contrato para que
possa oferecer aos seus clientes um
orçamento justo, evitando desvios
financeiros, aditivos em contratos e
aumentando a qualidade e eficiência dos
seus serviços.



Controle de Ferramental

A TechNort utiliza em todas as suas 
manutenções um kit de ferramentas 
específico homologado pelo 
fabricante e atendendo as normas 
vigentes, garantindo a eficiência dos 
testes, disponibilidade do sistema e 
qualidade de atendimento. 



Controle de Orçamento

A TechNort realiza o
controle de todos os
orçamentos realizados
para seus contratos de
manutenção, quando é
apontado a necessidade
de substituição de um
equipamento em uma
manutenção preventiva e
realizamos o orçamento,
o mesmo é acompanhado
por um gestor para
garantir finalização.



Relatório de Atendimento Técnico

A TechNort fornece em todos os seus
atendimentos um relatório contendo
todas as informações da visita,
incluindo fotos da manutenção,
recomendações para melhoria e
dados técnicos das medições
realizadas.



Plano de Manutenção

A TechNort segue um plano de manutenção garantindo o controle de testes de todos os 
dispositivos, realizando uma perfeita identificação de todos os pontos do sistema, registrando a 

data dos testes conforme a norma ABNT NBR 17240:2010



Seguro de Responsabilidade Profissional

A TechNort Solutions possui uma Apólice
de Seguro de Responsabilidade
Profissional – RC Profissional, num valor
de R$ 1.000.00,00 para todas as nossas
atividades dentro dos nossos clientes, o
que possibilita uma grande tranquilidade
a nossa operação e também aos nossos
clientes, pois em caso de algum sinistro,
nós e nossos clientes estarão cobertos,
mitigando perdas e custos não desejáveis
em decorrência do sinistro



Com esse modelo de processo todas as etapas são 

acompanhadas por um time de Gestão de Serviços, 

visando agregar valor e atingir os devidos resultados 

para o sucesso do seu Plano de Manutenção.

Esses são os diferenciais da TechNort Solutions. 
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