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8.000 LOCAIS DE 
DISTRIBUIDORES  
E REVENDEDORES.
Onde quer que você esteja, seu distribuidor ou 
revendedor local da Cummins é a sua primeira linha de 
suporte para tudo, desde assistência a aplicativos e 
comissionamento no local até solução de problemas, 
manutenção e serviços pós-venda.

MANUTENÇÃO E  
SUPORTE DA CUMMINS.  
ONDE QUER QUE VOCÊ  
PRECISE.

SEGURANÇA 
DE DADOS 
MONITORADA DE 
FORMA PROATIVA.

COM A PLATAFORMA 
POWERCOMMAND 
CLOUD™, PROJETAMOS, 
DESENVOLVEMOS E 
INSTALAMOS UM SISTEMA 
TOTALMENTE INTEGRADO 
E PERFEITO PARA AS SUAS 
OPERAÇÕES.

Com o PowerCommand Cloud, você pode ter certeza de que 
seus dados e suas operações estão seguros, em trânsito ou 
armazenados, usando uma plataforma monitorada e atualizada 
em tempo real. O PowerCommand Cloud segue as práticas 
recomendadas de segurança definidas pelo provedor de serviços 
de plataforma.

E, uma vez que o PowerCommand Cloud™ pertence às 
soluções de energia integradas da Cummins e é operado como 
parte delas, nós estamos aqui para dar suporte a você com 
atualizações frequentes, recursos mais recentes e benefícios  
para maximizar o potencial do seu sistema.

Visite cummins.com ou 
entre em contato com seu  
distribuidor local da Cummins hoje  
mesmo para saber mais sobre como  
os serviços do PowerCommand  
Cloud™ podem manter você  
conectado a qualquer momento  
e em qualquer lugar.

Este material está sujeito a alterações e não reflete 
ou representa, necessariamente, as telas reais do 
PowerCommand Cloud™.

POWER 
COMMAND 
CLOUDTM

GERENCIE SEUS  
SISTEMAS DE ENERGIA.  
GLOBALMENTE. EM 
QUALQUER LUGAR.  
A QUALQUER MOMENTO. 



No mundo moderno e sempre conectado de 
hoje, o Cummins PowerCommand Cloud™ 
mantém você em contato com informações 
em tempo real sobre seus sistemas onde quer 
que você esteja, sempre que você precisar.

Com acesso por meio de sua estação de trabalho, seu 
tablet ou seu smartphone, usando uma interface amigável, 
o PowerCommand Cloud™ lhe permite verificar o status de 
seu sistema, identificar falhas e acessar notificações críticas, 
reduzindo os custos operacionais e de manutenção.

O PowerCommand Cloud™ é um sistema baseado em nuvem 
totalmente integrado que reúne:
- Monitoramento 24/7
- Gerenciamento de vários locais
- Acesso e visibilidade em trânsito
- Notificações em tempo real
- Manutenção e calibragem remotas
- Controle remoto de ativos

Com o Cummins PowerCommand Cloud™, 
você tem a certeza de estar sempre 
conectado. 

ALWAYS ON. POWER 
COMMAND CLOUDTM 

UMA PLATAFORMA. 
INTEGRANDO VOCÊ  
À SUA REDE. 

NÃO SERÁ MAIS PRECISO 
ESTAR NO LOCAL PARA 
MONITORAR E GERENCIAR 
SEU SISTEMA DE ENERGIA. 
COM O POWERCOMMAND 
CLOUD™, É POSSÍVEL ATUAR 
NO LOCAL E TAMBÉM FAZER 
O MESMO REMOTAMENTE. 
Uma solução completa e baseada em nuvem, combinada com 
nossos aplicativos Web e de celular totalmente amigáveis, que 
permite o acesso remoto ao seu sistema sempre que você precisar 
dele. Com o PowerCommand Cloud™, você toma decisões e age 
imediatamente para melhorar a resposta e reduzir o tempo de 
inatividade.

Com a tecnologia de nuvem, você aumenta a confiabilidade 
do sistema utilizando uma plataforma segura e acessível para 
consultar seus dados a qualquer momento.

EM QUALQUER  
LUGAR. A QUALQUER  
MOMENTO. COM A  
TECNOLOGIA DE  
NUVEM DA CUMMINS. 

Seu aplicativo Web e de celular 
é de fácil acesso e envia 
notificações e avisos em tempo 
real para que qualquer pessoa 
com permissões de segurança 
possa obter acesso remoto 
e até mesmo iniciar, parar e 
confirmar falhas, tudo com 
apenas alguns cliques.

MONITORE VÁRIOS 
LOCAIS E SISTEMAS 
UTILIZANDO UMA 
ÚNICA INTERFACE 
QUE PERMITA QUE 
SEU DISTRIBUIDOR 
LOCAL DA CUMMINS 
RESPONDA COM 
MAIS RAPIDEZ.
Com o acesso a partir de qualquer dispositivo 
digital, você pode reduzir o tempo de 
inatividade e melhorar a confiabilidade 
do sistema em toda a sua rede. Com o 
PowerCommand Cloud™, seu distribuidor 
local da Cummins pode lidar com problemas 
rotineiros remotamente e amenizar 
situações críticas, agendando chamadas de 
manutenção proativas com base nos dados 
que observa.

Por armazenar dados de histórico,  
o PowerCommand Cloud™  
também permite visualizar  
e analisar tendências de picos  
de utilização, carga e informações 
relacionadas a ocorrências de erros. 

O PowerCommand Cloud™ permite 
análise das tendências de dados 
ao longo do tempo para otimizar 
recursos e balancear cargas a 
fim de aprimorar suas operações 
no curto e no longo prazos.


