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Uma empresa aeroespacial solicitou o suporte da RGIS para concluir 
um inventário de peças de helicópteros
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RECONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 
DE PEÇAS SOBRESSALENTES

A empresa aeroespacial 
descobriu que 

com a parceria da 
RGIS era mais fácil 

identificar onde haviam 
necessidades urgentes 
e imediatas de peças

Uma empresa aeroespacial exigia que vários helicópteros Chinook fossem mantidos 
em serviço o tempo todo. Os altos niveis de peças indisponivéis poderiam afetar 
a capacidade de reparar aeronaves em tempo hábil. A empresa aeroespacial fez 
parceria com a RGIS para verificar as peças disponíveis. 

 REQUERIMENTO

Uma empresa aeroespacial exigia que vários helicópteros Chinook fossem mantidos 
em serviço o tempo todo. Os altos niveis de peças indisponivéis poderiam afetar 
a capacidade de reparar aeronaves em tempo hábil. Portanto, o cliente solicitou que 
a RGIS ajudasse a estabelecer:
• Validação da quatidade de peças em estoque
• O valor dos itens em estoque
• Qual era a situação das peças em estoque?
• Onde as peças foram localizadas
• Cobrir vários locais de segurança militarares e de terceiros

 SOLUÇÃO

A empresa aeroespacial fez parceria com a RGIS para criar relatórios personalizados 
necessário:
• Foi criado um programa personalizado para facilitar os numerosos e variados fluxos 

de informações
• Relatórios de variação foram gerados em tempo real
• Foi implementado um cronograma rígido para incluir todos os locais de segurança 

militares e de terceiros em um prazo curto
• Todos os locais foram contados ao mesmo tempo

 RESULTADOS

A empresa aeroespacial descobriu que tercerizando o projeto de inventário com a RGIS, 
poderia obter o seguinte: 
• Contar todos os locais, incluindo todos os locais de segurança militares e de terceiros
• Identificar uma quantidade substancial de peças que não foram localizadas onde 

se esperava
• Acessar dados globais ao mesmo tempo devido a programação de contagens da RGIS
• Identificar facilmente onde havia uma necessidade urgente e imediata de peças
• Determinar quais peças precisavam ser substituidas devido à condição da mesma
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ENTRE EM CONTATO COM A RGIS HOJE PARA VER COMO PODEMOS AJUDÁ-LO


