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O kit de ferramentas definitivo projetado para elevar
seu trabalho que ajuda a visualizar, otimizar, priorizar
e mapear com clareza o valor da sua empresa como
você nunca havia visto antes.
O Minitab Workspace reúne ferramentas visuais e formulários poderosos em uma interface intuitiva que ajuda a criar
processos, identificar oportunidades de melhoria e facilitar a resolução de problemas. Essas ferramentas essenciais
combinadas o ajudarão a obter o maior impacto, elevar seu trabalho, ganhar a adesão das partes interessadas e permitir
que todas as equipes se comuniquem com clareza através de elementos visuais simples de usar e compreender, à
disposição de todos.

Descubra o kit de
ferramentas
Ferramentas poderosas em um só lugar para
visualizar, otimizar, priorizar e mapear o valor

Mapa de fluxo de valor

Mapa de processo

Veja o fluxo de resultados e as informações em
toda a sua organização, departamento ou equipe, e
demonstre o valor que isso cria para seus clientes e
partes interessadas.

Crie fluxogramas com facilidade para ajudar a
compreender, ver e comunicar todas as atividades
em um processo, com a capacidade adicional de
personalização com a adição de descrições, dados,
entradas, saídas e tempos de ciclo.

Fishbone

Simulação de Monte Carlo

Mapeie e identifique cada elemento relevante para ter
uma visão completa dos seus processos ou projetos,
independentemente de sua complexidade.

Simule, preveja resultados e otimize qualquer saída
com velocidade e eficiência.

Modos de falha e análise de efeitos (FMEA)

Cinco Porquês

Reduza os riscos de falha em um processo ou design
de produto com a identificação de falhas possíveis e as
ações necessárias para atingir as metas projetadas.

Determine a causa raiz de um problema por meio de
perguntas diretas, mapeamento de relacionamentos e
reflexão para evitar recorrências futuras.

Observação: o FMEA do Workspace atende aos padrões mais recentes
para desenvolvimento de produtos e processos.

E muito mais! Inclui análise de SWOT, gráfico de Gantt, minutas de reunião, árvores CTQ,
mapas de ideias, SIPOC, planos de auditoria, planos de controle, etc.
Acesse minitab.com/products/workspace/features/ para ver a lista completa de ferramentas.

Baixe a versão de avaliação gratuita com validade de 30 dias em Minitab.com/workspace
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Baixe hoje sua avaliação gratuita válida por 30 dias:
minitab.com/workspace

Análise de dados
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Transformação de dados

Modelagem Preditiva

Minitab Connect

SPM

TM

Software estatístico poderoso que
todos podem usar

Acesso, automação e governança de
dados para insights abrangentes

Treinamento em estatística online

Ferramentas visuais de negócios

Quality Trainer
Domine a estatística e o Minitab
onde você quiser com o
treinamento online

Aprendizado de máquina e
software de análise preditiva

Supervisão de Projetos

Minitab Workspace

®

Ferramentas visuais para garantir
excelência do processo e produto

Companion by Minitab
Inicie, execute, meça e faça relatórios
de projetos de melhoria em tempo real
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