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BRICK REPLY

CONCEBIDA, PROJETADA E DESENVOLVIDA  
DE ACORDO COM OS PARADIGMAS DA INDÚSTRIA 4.0,  

BRICK REPLY É UMA PLATAFORMA PARA MOM 
(MANUFACTURING OPERATIONS MANAGEMENT)  

DEDICADA À GESTÃO E CONTROLE  
DE UMA “SMART FACTORY”.

INDÚSTRIA 4.0

PRONTO!

INDUSTRY

ENTERPRISE

BRICK REPLY



O Brick Reply é uma ferramenta que viabiliza a Indústria 4.0. Para começar, ele oferece funcionalidades 

ready-to-use para MOM, do planejamento à execução, passando por etapas de rastreamento e coleta de  

dados qualitativamente distintos enquanto, ao mesmo tempo, habilita uma integração completa entre ambientes 

corporativos e do chão de fábrica.

O Brick Hub Connector facilita a padronização, conforme normas industriais, de toda a informação recebida dos 

diferentes dispositivos de campo e disponibiliza esses dados na nuvem, tornando-os acessíveis para outros 

estabelecimentos produtivos e disponíveis para análises com ferramentas analíticas preditivas e de Machine Learning.

BRICK REPLY ATENDE UM CENÁRIO EM QUE O AMBIENTE INDUSTRIAL  
ESTÁ CONECTADO AO MUNDO EXTERIOR, À CADEIA DE SUPRIMENTOS  
E A OUTROS DEPARTAMENTOS CORPORATIVOS.

O papel das novas tecnologias adotadas pela Brick Reply é fundamental para alcançar este objetivo: IoT, Nuvem  

 e Big Data são fatores essenciais e viabilizadores para os paradigmas da Indústria 4.0.

SMART FACTORY



GRAÇAS AO BRICK HUB CONECTOR, O BRICK REPLY É CAPAZ DE ESTABELECER 
INTERFACES COM DIFERENTES TIPOS DE DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS PARA 
COLETAR INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS MEDIÇÕES, MONITORAR ALARMES  
E VERIFICAR O DESEMPENHO DO SISTEMA.

A facilidade de configuração e flexibilidade da plataforma facilitam o gerenciamento da comunicação e dos 

processos industriais entre as diferentes unidades produtivas dentro da planta.

The Brick Hub Connector aproveita o conceito de Fog Computing para centralizar todas as informações 

coletadas do campo, evitar a redundância dos dados e disponibilizar a informação para controle de 

processos e atividades gerais de monitoramento da planta.

As informações trocadas dentro da rede local são convertidas pelo Brick Hub Connector em mensagens 

compatíveis com IoT, armazenadas na nuvem. Esses dados podem ser subsequentemente analisados e 

compartilhados para melhorar a eficácia e eficiência em toda a fábrica. A arquitetura orientada para eventos 

do aplicativo permite comunicação assíncrona entre máquinas, pessoas e processos de negócios.

CHÃO DE FÁBRICA CONECTADO

INOVADORA 
                        INDÚSTRIA 4.0.  
          TECNOLOGIAS DE PONTA.

   CONECTADA
                         PROCESSOS E COISAS.
       CONECTANDO INDÚSTRIA E EMPRESA.



BRICK REPLY

PRONTO

O Brick Reply facilita a configuração de processos  produtivos, a definição de sequências de operação e 

quais ou quantos dados coletar das linhas de produção.

O Brick Reply pode ser configurado para operar em diferentes cenários, seja em ambientes com estações 

de trabalho utilizando Kanban ou linhas de produção tradicionais. O layout da fábrica pode ser facilmente 

modificado e integrado com a própria estrutura do produto, independentemente de ser  definido pelo ERP 

ou diretamente na plataforma Brick Reply.

Graças à sua flexibilidade e facilidade de implementação, os gerentes de produção podem configurar 

processos  produtivos, definir sequências de operação e estabelecer quais ou quantos dados coletar 

das linhas de produção. A curva de aprendizado dos operadores é acelerada pela adoção de interfaces 

universais, rápidas e intuitivas integradas com recursos de  ajuda contextual baseados em multimídia.

A FACILIDADE NA INTEGRAÇÃO COM AMBIENTES EXISTENTES DE TI É  
GARANTIDA PELA CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO EM MULTI-CANAIS  
COM AS PRINCIPAIS PLATAFORMAS DE DADOS E ERP DO MERCADO.

GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES

       FLEXÍVEL 
                   PRODUÇÃO DIVERSIFICADA.  
                   PLATAFORMA ÚNICA.

INDÚSTRIA 4.0  



BRICK REPLY É UMA PLATAFORMA DE MANUFACTURING OPERATIONS 
MANAGEMENT (MOM) DA INDÚSTRIA 4.0 PROJETADA PARA GERENCIAR 
PROCESSOS DE PRODUÇÃO E ESTABELECER INTERFACES ENTRE 
MÁQUINAS E DISPOSITIVOS PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DA 
FÁBRICA.  

Brick Reply oferece inúmeras possibilidades de aplicação para a digitização dos processos de 

negócios da manufatura. 

Dependendo da exigência, pode ser usada conforme diferentes níveis de serviço, além  de 

oferecer a flexibilidade de implementação aaS (as a Service) na nuvem ou na infraestrutura 

dedicada do cliente.

Hermes Reply é a empresa do Grupo Reply especializada em soluções tecnológicas inovadoras, 
serviços de Application Maintenance e consultoria de processo no setor de Manufatura. A 
empresa atua como Integrador de Sistemas entre o ERP e as soluções de chão de fábrica para um 
gerenciamento em 360 graus das atividades produtivas, garantindo que seus clientes alcancem 
seus objetivos de negócios.

www.reply.com  
www.brickreply.com

https://www.reply.com/brick-reply/br/
http://www.reply.com/br/

