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Primetals Technologies lança portal m.space
·

Portal de internet para a indústria dos metais oferece vários eServices

·

A plataforma oferecerá a compradores e vendedores a oportunidade de buscar, encontrar,
configurar e usar inúmeras soluções

·

O portal incluirá a possibilidade de compras online de, por exemplo, peças sobressalentes

Em julho, a Primetals Technologies lançou seu portal de internet m.space. A plataforma voltada para a
indústria de metais oferece vários eServices, dando aos usuários a possibilidade de buscar, encontrar,
configurar e usar soluções de eService. Em 2019, será introduzido um recurso para pagamentos online.

O m.space oferece um grande número de serviços online inovadores em um único portal de internet.
Posteriormente, os clientes poderão criar uma conta de usuário válida para toda a área do portal
m.space, permitindo um acesso único a todos os serviços no m.space e aos recursos de compra online.

A nova plataforma online inclui uma loja de peças sobressalentes e oferece soluções de eTraining,
eCoaching e documentação online para plantas com suporte de realidade aumentada, além de suporte
online para atualizações e revisões de documentação. Ela abrigará ainda outros serviços baseados em
bancos de dados.

Em resumo, o m.space inclui os seguintes componentes e serviços: m.academy, uma plataforma de
treinamento online com eLearnings; m.doc, um sistema de gestão de documentos com serviços de
marcação de revisões; m.buy, um catálogo online de peças sobressalentes; m.crane, um recurso de
engenharia paramétrica online para tambores de equipamentos de içamento.

O portal m.space pode ser acessado em www.primetals.com/mspace
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O portal m.space da Primetals Technologies é o primeiro portal na internet para a
indústria de metais que oferece vários eServices.

Este press release e uma foto estão disponíveis em www.primetals.com/press/

Contato para jornalistas:
Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com
Tel: +49 9131 9886-417

Siga-nos no Twitter em: twitter.com/primetals
Primetals Technologies Limited, com sede em Londres, Reino Unido, é uma empresa líder mundial de engenharia, construção de plantas e
parceira do ciclo de vida para a indústria de metais. A empresa oferece um portfólio completo de tecnologia, produtos e serviços, que inclui o
sistema elétrico integrado, automação e soluções ambientais. Isso abrange todas as etapas da cadeia de produção de ferro gusa e aço, que se
estende desde as matérias-primas até o produto acabado - além das mais recentes soluções de laminação para o setor de Metais NãoFerrosos. A Primetals Technologies é uma joint venture da Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e Siemens. A Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery
(MHMM), uma empresa consolidada do grupo MHI e com participações da Hitachi Ltd. e da IHI Corporation – detém uma participação de 51%
e a Siemens uma participação de 49% na empresa. A empresa emprega cerca de 7.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações
estão disponíveis na Internet, em www.primetals.com.
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