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Gestió informatitzada del manteniment

el coneixement multidisciplinari, el tractament correcte de les dades tècniques, econò-
miques i històriques, i la planificació que s’avança als possibles inconvenients i mi-
llora els processos actuals són la base de la gestió informatitzada del manteniment.  
les empreses mitjanes i grans opten per aquest sistema de control, que analitza fil per 
randa tots els moviments relatius al manteniment industrial.
ANNA CARRIó l www.annacarrio.com

L’ús de sistemes informà-
tics en els diferents aspec-
tes de la gestió del manteni-
ment és a escala global del  
97 %, tot i que la gestió inte-
gral, tècnica i econòmica, tot 
just assoleix el 50 %. Hi ha, 
això sí, un 30 % d’empreses 
que tenen la predisposició a 
aplicar aquest sistema en el 
futur, segons dades de l’Aso-
ciación Española de Mante-
nimiento.

La informació és una eina 
indispensable per a una ges-

cació. Però la implantació 
d’aquests sistemes no es 
limita a una simple instal-
lació d’un programa infor-
màtic. Exigeix una anàlisi 
exhaustiva de les necessi-
tats i dels processos que es 
vulguin controlar en l’àrea 
de control de respostes i ges-
tió de compres, de personal 
i contractes, d’ordres de tre-
ball, de parc d’instal·lacions, 
d’avisos, de la planificació 
i simulació de feines, del 
manteniment correctiu, pre-
ventiu i normatiu i de dades 
històriques.

Des d’un punt de vista 
funcional, la GMAO afavo-
reix la planificació dels tre-
balls i la simulació de totes 
les alternatives; des d’un 
punt de vista de gestió, per-
met tenir informació analí-
tica i previsions d’evolució  
de les diferents variables i 
activitats relatives al man-
teniment. Però sigui com si-
gui, el factor humà segueix 
sent el principal factor de 
decisió i el que condiciona el 
bon funcionament del depar-
tament de manteniment. n

tió eficient en qualsevol àm-
bit industrial. Saber en què 
malgastem el temps i quins 
costos ens podem estalviar, 
o controlar que destinem 
els recursos necessaris per 
a cada tasca pot escapar-se 
del control d’un responsa-
ble de manteniment que ha 
de gestionar instal·lacions 
complexes i que no té les 
eines necessàries. La mul-
tidisciplinarietat implícita 
en el manteniment d’una 
indústria requereix l’ús de 
sistemes informàtics que 
apleguen tota la informació 
tècnica, econòmica i històri-
ca, i interpreten tota aquesta 
informació. 

SISTEMA GMAO
La gestió del manteniment 
assistida per ordinador 
(GMAO) és una opció indis-
pensable si es vol millorar 
la gestió dels recursos dis-
ponibles, tant humans com 
materials, proporcionar més 
informació als responsables 
del manteniment, analitzar 
i reduir despeses i ajudar 
en l’execució i en la planifi-
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