
O Sistema DISPATCH de Gerenciamento de Frota da Modular 
substitui o sistema concorrente nas operações de duas 
minas brasileiras  
Tucson, Arizona – 07 de Fevereiro de 2018: Modular Mining Systems anunciou hoje que irá 
instalar o DISPATCH®, seu Sistema de Gerenciamento de Frota, em duas minas de minério de 
ferro no Brasil, substituindo o sistema Hexagon/Devex atualmente em uso em ambas as 
localidades. 

O Sistema DISPATCH será instalado em mais de 100 equipamentos, incluindo 34 caminhões, 
34 unidades auxiliares e 19 escavadeiras. O Sistema DISPATCH de Otimização de frota será 
incrementado com os módulos - Speed Management, Prestart Checklist, Fuel Service 
Management, Material Blending, KPI Dashboards, Crew Line-Up e Mine2Plan; melhorando a 
sua segurança, o controle de custos, o gerenciamento de equipes e a capacidade de utilização 
dos equipamentos. Além disso, o MineCare®, solução da Modular para gerenciamento de 
manutenção proverá um monitoramento proativo da saúde dos equipamentos em tempo real. 

“Devido à sua performance positiva e consistente, o Sistema de Gerenciamento DISPATCH já 
substituiu o sistema concorrente em um total de 5 minas”, disse Airton Sena, Gerente Geral, 
Modular Brasil. “Estamos confiantes de que nossas soluções vão continuar alcançando as 
expectativas da corporação e ajuda-los a atingir seus alvos operacionais”, adicionou ele. 

Sobre a Modular Mining Systems Inc. 
Fundada em 1979, a Modular Mining Systems Inc, é a líder de mercado em prover poderosas 
soluções de gerenciamento de informações que suprem as necessidades tanto de minas de 
operação subterrânea quanto a céu aberto em todo o mundo. 

 A Modular se compromete em entregar tecnologias de última geração para gerenciamento de 
minas, nas áreas de produção, orientação de máquinas, saúde dos equipamentos e segurança 
do operador.  A empresa emprega mais de 700 funcionários em 10 escritórios ao redor do 
mundo, com sistemas implantados mundialmente em 250 sites. Para mais informação, visite: 
http://www.modularmining.com/. 
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