06 de novembro de 2018

Digitalização a caminho da Covestro Elastomers

Aplicativo Easy Casting: a inovadora solução digital feita
para o suporte ao cliente lançada no Brasil
Se você acha que a tecnologia avançou a uma velocidade surpreendente nos
últimos 20 anos, saiba que estamos só no começo. A revolução digital está
determinada a dominar as vidas das pessoas a medida que os aparelhos
eletrônicos ficam cada vez mais inteligentes e potentes. Agora a Covestro dá o
próximo passo na digitalização do suporte ao cliente. Com o intuito de auxiliar o
seu dia a dia, desenvolvemos um aplicativo capaz de ajudar qualquer operador
em uma linha produtiva de poliuretano derramado.
Crie suas receitas e vá em frente!
A Covestro lança o aplicativo Easy Casting disponível na plataforma Android.
Ele orientará o operador ao longo de todo o processo de fundição manual.
Essa companhia de trabalho do dia a dia permite armazenar todas as suas
receitas, mantê-las disponíveis permanentemente na memória do aplicativo e
podem ser modificadas mediante autorização do administrador. O aplicativo
traz também a capacidade de calcular a quantidade de cada componente da
formulação. Por último, mas não menos importante, o aplicativo ajuda o
operador em todos os passos do processamento, fornecendo instruções
práticas, como lembretes de controles de temperaturas, ou as sequências de
misturas dos componentes, e informações para a correta manipulação dos
materiais de forma segura.
Com o aplicativo Easy Casting, o clientes podem aproveitar de perto a
experiência e o suporte da Covestro Elastomers de forma rápida e intuitiva.
Lançado na FEIPUR de 2018, uma demonstração do aplicativo pode ser feita
mediante solicitação no estande da Covestro (A2A). Nessa ocasião, ele estará
disponível a clientes brasileiros em português.

Sobre a Covestro:
Com vendas de € 14,1 bilhões em 2017, a Covestro é uma das maiores
empresas de polímeros do mundo. As atividades comerciais se concentram na
manufatura de materiais de poliméricos de alta tecnologia e no
desenvolvimento de soluções inovadoras para produtos empregados em

inúmeras áreas do cotidiano. Os principais segmentos atendidos são o setor
automotivo, a construção civil, indústrias de processamento de madeira e
móveis e eletroeletrônicos. Outros setores atendidos ainda são o esporte, lazer,
o setor de cosméticos e saúde, além da própria indústria química. A Covestro
conta com 30 unidades de produção no mundo e emprega aproximadamente
16.200 pessoas (calculadas como equivalentes de período integral) ao fim de
2017.
Este comunicado à imprensa está disponível para download no servidor de
imprensa da Covestro em www.covestro.com.
Saiba mais em www.covestro.com.
Siga-nos no Twitter: www.twitter.com/Covestro

Previsões
Este comunicado pode conter previsões baseadas em projeções e pressupostos atuais formulados pela Covestro AG. Vários
riscos, incertezas e outros fatores, conhecidos ou não, podem levar a discrepâncias consideráveis entre as estimativas feitas aqui
e os reais resultados, situação financeira, desenvolvimento ou desempenho da empresa no futuro. Alguns desses fatores são
abordados nos relatórios públicos da Covestro, que estão disponíveis em www.covestro.com. A empresa não assume nenhuma
responsabilidade de natureza alguma pela atualização ou confirmação dessas previsões em eventos ou desenvolvimentos
futuros.
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