
Desempenho ConsistenteMedições Confi áveis Conhecimento Compartilhado

Gerindo o custo total de propriedade 
do seu equipamento de teste

Serviços de Calibração e Reparo da Keysight

Qual é o seu plano?



Não se trata de reparos rápidos 
ou adesivos de calibração.
Trabalhar com os serviços de calibração e reparo da Keysight é 
uma parceria. Nós somos o líder mundial e um parceiro em quem 
você pode confi ar, pois garantimos conformidade em auditorias, 
compartilhamos conhecimento e recursos mundialmente e 
planejamos mapas tecnológicos. 

Isso fi ca claro com nossa capacidade de gestão do custo total 
de propriedade do seu equipamento durante toda sua vida útil. 
Não só ajudamos a controlar despesas operacionais, o que 
já é esperado, como também despesas de capital. Podemos 
ajudá-lo a gerenciar o custo total de propriedade do seu 
equipamento onde quer que você esteja. A Keysight prova o 
comprometimento com seu sucesso focando nos seguintes 
valores:

Ferramentas, processos e novas tecnologias 
proporcionam confi ança na integridade das 
medições e na capacidade de ser aprovado em 
auditorias.

Serviços rápidos e profi ssionais asseguram 
que seu equipamento opere dentro das 
especifi cações originais e de acordo com 
padrões evolutivos durante toda sua vida útil. 
 

Nosso time dedicado compartilha 
conhecimento técnico com você para 
possibilitar o menor custo de propriedade e 
maiores ganhos de produtividade. 

Desempenho Consistente

Medições Confi áveis

Conhecimento Compartilhado

Serviços de Calibração e Reparo da Keysight



Serviços com consistência global
Conte com mais de 50 centros de serviços e equipes móveis em todo o mundo, 
todos conectados a uma única rede de serviços consistente

Os instrumentos usados por suas equipes de produção e design representam um grande 
investimento para sua empresa. Não importa se seus engenheiros estão em Stuttgart, Seul ou 
San José, eles sempre podem esperar os mesmos resultados quando é a Keysight quem realiza 
serviços de calibração e reparo, minimizando discrepâncias entre as medições de diferentes 
equipes de trabalho. Nossos procedimentos globais de testes automatizados ajustam e validam 
todas as especifi cações dos produtos para restaurar o desempenho do seu equipamento como 
se ele fosse novo. Reduzimos problemas relacionados à localização e ao prazo de realização dos 
serviços estando exatamente onde você precisa e quando você precisa. Oferecemos serviços 
de primeira qualidade e garantia de cobertura para todos os seus instrumentos da Keysight, em 
qualquer lugar do mundo.

Experimente gestão simples com uma rede de serviços conectada globalmente

Poupe tempo sabendo que você pode se planejar em qualquer lugar do mundo. Usufrua do melhor 
custo-benefício orçando seu custo de manutenção com planos de serviços anuais ou plurianuais. 
Combine todas as instalações de sua empresa em um único plano de serviços para ter acesso a 
preços e condições especiais. A Keysight trabalha com uma infraestrutura fl exível com serviços 
coordenados e gestão otimizada de contratos em múltiplos locais. 
Saiba mais em www.keysight.com/find/assist    

Desempenho Consistente

mudanças no design e na produção exigissem que 
você realocasse 50 instrumentos no valor de US$ 
1 milhão para uma instalação em outro país?

 - O seu contrato de garantia ou de prestação de serviços 
    mudaria?
- O prazo de realização dos serviços aumentaria?

E SE...
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Prestação de serviços fl exíveis
Soluções customizadas maximizam o tempo operacional e minimizam 
a manutenção em cada uma de suas instalações
A demanda exige que você acelere o design e a produção para diminuir o tempo de colocação 
de produtos no mercado e aumentar as margens. Isso impacta na produtividade do seu 
equipamento de teste e nos custos com manutenção. Com as opções fl exíveis de prestação 
de serviços da Keysight, você pode reduzir o tempo de inatividade e o custo total de 
manutenção. Somos líder de mercado, pois oferecemos a maior variedade de instrumentos 
de teste e medição e, juntamente com nossos parceiros, a maior cobertura de serviços. Com 
as qualifi cações a seguir, conseguimos atender a todos os seus requisitos de assistência ou 
somente complementar conforme necessário.

Parceria para criar o melhor plano para você
Como isso funciona? Adaptamos nossa rede global de serviços com alta qualidade e 
consistência para garantir máxima confi ança em cada medição que seus engenheiros 
fazem. Seja apenas alguns ou milhares de instrumentos, ajustamos nossos serviços às suas 
necessidades. Personalizamos soluções para dar assistência em um ou vários locais, seja 
para instrumentos críticos que precisam permanecer no local ou para aqueles que podem 
ser levados a um centro de serviços da Keysight. Até mesmo clientes que têm seus próprios 
laboratórios de calibração podem expandir sua capacidade conosco. É por isso que somos o 
melhor parceiro para soluções de suporte técnico.
www.keysight.com/find/KeysightServices



Associação Americana para Acreditação de Laboratórios
Marca do Conselho Nacional de Acreditação ANSI-ASQ
Coordenação Geral de Acreditação do Brasil
Serviço Nacional de Acreditação da China para Avaliação 
de Conformidade
Comitê Francês de Acreditação
Entidade Nacional de Acreditação da Espanha
Autoridade de Acreditação de Laboratórios de Israel
Sistema de Serviços de Calibração do Japão
Sistema de Acreditação de Laboratórios da Coreia
Conselho Nacional de Acreditação para Laboratórios de 
Teste e Calibração da Índia
Associação Nacional de Autoridades de Teste da Austrália
Federação Russa de Acreditação (Inspeção)
Conselho de Acreditação de Singapura 
Programa de Acreditação de Padrões de Laboratórios 
da Malásia (Skim Akreditasi Makmal Malaysia)
Serviço Nacional de Acreditação da África do Sul
Fundação de Acreditação de Taiwan
Serviço de Acreditação do Reino Unido

Opções de prestação de serviços
Centro de Serviços
Envie seus instrumentos ao Centro de Serviços local 
da Keysight para assistência rápida e restauração da 
funcionalidade total.

Calibração Local de Grande Volume
Maximize o tempo operacional trazendo os mesmos 
equipamentos e processos empregados nos Centros 
de Serviços da Keysight para seu local de trabalho.

Sistema sem Interrupção
Mantenha seus sistemas, como analisadores de redes 
de precisão, ParBerts e sistemas de teste de antenas 
em funcionamento, sem ter que movê-los.

Profi ssional Residente
Mantenha seu equipamento operando quase 
sem parar com um laboratório de serviços e um 
profi ssional da Keysight permanentes na sua empresa.

Elementos do custo
total de propriedade

Centro de
Serviços

Calibração
Local de 
Grande 
Volume

Sistema sem 
Interrupção

Profi ssional
Residente

Compartilhamento de 
mapa tecnológico para 
planejamento CapEx



Otimização CapEx para 
aquisição e utilização



Maximização da 
disponibilidade do sistema

 

Engenheiros da Keysight no 
local

  

Requisitos metrológicos e 
conformidade em auditorias

   

Rastreamento de instrumento    

Gestão logística    

Serviços de calibração 
e/ou reparo da Keysight

   

A2LA
ACLASS
CGCRE 

CNAS

COFRAC 
ENAC 

ISRAC 
JCSS 

KOLAS 
NABL

NATA 
Rosakkreditatsiya

SAC
SAMM 

SANAS
TAF 

UKAS

Organismos de acreditação global

- Você reduziria o custo total de propriedade otimizando a 
prestação de serviços em todas as instalações da empresa?

- Você obteria economia de escala em todas as instalações da 
empresa?

E SE... pedissem para você diminuir 
os custos com manutenção 
de equipamento de teste da 
empresa?



Medições Confi áveisMedições Confi áveis

Leve em conta seis atributos ao escolher um prestador de serviços de calibração:

Qualidade Keysight
Confi e na qualidade das medições da Keysight no seu 
laboratório ou no chão de fábrica. Eis quatro razões para 
escolher a Keysight:
1) Nos empenhamos para ser líder 
de mercado com instrumentos que 
testam produtos novos projetados 
conforme padrões de última geração 

A Keysight participa ativamente de mais de 
50 grupos de padronização. Quando você 
está pronto para projetar um novo produto, 
já estamos prontos para ajudar a testá-lo. 
Garantimos que seus instrumentos estejam 
em conformidade com padrões globais para 
que você continue a medir com precisão 
durante toda a vida útil do seu equipamento. 

2) Oferecemos calibração de 
alta qualidade para maximizar a 
produtividade do instrumento

A Keysight participa de comitês de padrões 
de calibração que oferecem suporte para 
ISO/IEC 17025:2005, ILAC-G8, Guia para 
Expressão de Incertezas da ISO e ANSI/
NCSLI Z540.3. Isso nos permite atender 
aos últimos padrões tecnológicos para 
suprir as necessidades dos seus negócios. 
Seu equipamento funcionará em qualquer 
aplicação porque a Keysight testa todas 
as especifi cações, todas as vezes, para 
que você possa usufruir mais dos seus 
instrumentos. 

Riscos com outros prestadores de serviços Vantagens da Keysight

1) Abrangência 
dos testes

Testes falsos de passa/falha devido à calibração 
incompleta 
- Instrumentos necessários para testes de alcance e precisão não 
disponíveis 
- Etapas puladas porque testes complexos demoram muito

Confi ança nas medições e testes de passa/falha com 
calibrações completas 
- Calibrações segundo especifi cações originais de fábrica

2) Informações Falta de dados para análises e tomadas de decisão 
- Inconveniência de consultar dados não armazenados 
eletronicamente
- Relatórios escritos à mão são propícios a erros

Histórico de dados para análises e tomadas de decisão 
- Relatórios de dados online por no mínimo 7 anos
- Dados completos de cada calibração (antes e após o serviço)

3) Escopo de 
acreditação

Incompetência para fazer as medições necessárias 
- Calibrações feitas fora do escopo de acreditação 

(inclusive alcance e precisão) 

Incertezas defi nidas e baixas 
- Trabalhe dentro do nosso escopo de acreditação (alcance e precisão) 
- Análise completa das incertezas de medição antes da calibração

4) Periodicidade Custos altos devido à falta de acesso aos dados 
- Incapacidade de determinar se o intervalo de calibração deveria 

ser maior ou menor

Redução de custos graças ao acesso imediato aos dados 
- Dados disponíveis para ajustar o intervalo de calibração (intervalo 

maior para economia direta e menor para economia indireta) 

5) Velocidade Redução do tempo operacional e da produtividade 
- Testes mais curtos e/ou com padrões de medição de baixa 

qualidade que resultam em muitas incertezas e maior probabilidade 
de decisões errôneas 

Aumento do tempo operacional e da produtividade
- Calibrações locais que usam os mesmos padrões e procedimentos 

automatizados dos centros de serviços com análise completa das 
incertezas de medição 

6) Pacotes Custos inesperados 
- Incapacidade de fazer ajustes que requerem procedimentos OEM
- Cobranças inesperadas de transporte e reparo quando ocorrem 

condições fora da tolerância

Vida útil prolongada
- Serviços que incluem ajustes, atualizações de fi rmware, atualizações 

de notas de serviço, manutenção preventiva, pequenos reparos, 
testes de segurança 



Capacidade de ajuste em caso de OOT
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Saiba mais em www.keysight.com/fi nd/KeysightQuality

Qualidade da calibração

seus engenheiros estiverem 
medindo com instrumentos 
fora da tolerância?

- Seus engenheiros levam em 
consideração os custos de falsas 
aprovações e falhas?

- Seu prestador de serviços reduz as 
condições fora da tolerância ano 
após ano?

E SE...

3) Restauramos a funcionalidade 
total e as especifi cações de fábrica 
do seu instrumento

Quando a Keysight repara seus 
instrumentos, você pode confi ar em cada 
medição feita. Nosso técnicos treinados 
mantêm contato com engenheiros de 
fábrica e têm acesso a peças de reposição 
originais, atualizações de notas de serviço 
e de fi rmware. Ferramentas de diagnóstico 
automatizadas possibilitam a detecção 
rápida e precisa de problemas para reparo 
imediato. 

4) Ouvimos o que você tem a dizer e 
resolvemos seus problemas rapidamente

A equipe multifuncional altamente integrada 
da Keysight aplica métodos Lean e Seis Sigma 
para aprimorar nossos produtos e serviços com 
base no feedback dos clientes. O processo de 
resolução de problemas da Keysight possibilita a 
identifi cação de problemas para que possamos 
entrar em contato com o cliente dentro de um 
dia útil para resolver a questão rapidamente. Os 
executivos da Keysight analisam rigorosamente 
a pesquisa de satisfação dos consumidores da 
Keysight e levam os resultados a sério, afi nal, 
eles também são avaliados.

Serviços fl exíveis não é o 
sufi ciente...
Confi e em todas as suas medições 
porque testamos cada especifi cação, 
todas as vezes. Mesmo se o problema não 
for uma especifi cação, fazemos os ajustes 
necessários com precisão. 

A calibração anual da Keysight reduz o risco de 
custos ocultos. Nossos dados mostram que 
10-15% dos instrumentos que retornam à 
Keysight para calibração depois de terem sido 
calibrados por outros prestadores de serviços 
estão fora da tolerância (OOT). Depois do 
terceiro ano de calibração com a Keysight, o 
mesmo grupo de instrumentos apresentou 
apenas 4-8% de OOT.  



Conhecimento Compartilhado

- Você não tem um controle preciso 
do inventário de bens, resultando em 
aquisições duplicadas?

- Seu prestador de serviços oferece 
atualizações para cada instrumento, como 
notas de serviço, notas de segurança e 
fi rmware, para prolongar a vida útil?

ObsolescênciaManufatura

Fases do ciclo de vida do seu negócio

Desenvolvimento
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Utilização do 
instrumento reduz o 
custo total de 
propriedade

E SE... você quisesse reduzir o custo 
de propriedade de diversos 
instrumentos?

Gestão de instrumentos e serviços
Gerencie seus instrumentos e serviços online gratuitamente

Seus negócios dependem de ferramentas e processos atualizados para gerir informações sobre 
instrumentos e ocorrências de serviços. Acesse dados dos instrumentos, como notas de serviços, 
upgrades disponíveis para hardware e software e avisos de obsolescência com nossa interface 
online fácil de usar. Crie inventários, acompanhe as atividades ou a localização dos instrumentos e 
gerencie ordens de serviço. 

Satisfaça as exigências de auditorias com confi ança

Os gerentes de instrumentos podem se preparar para auditorias facilmente. Todos os certifi cados 
de calibração e os resultados dos testes fi cam disponíveis online e podem ser impressos ou 
transferidos para um CD-ROM. 

Economize tempo gerenciando seu inventário de instrumentos a qualquer hora, de 
qualquer lugar

Seus engenheiros podem acelerar tarefas essenciais visualizando registros de serviços carregados 
automaticamente nos instrumentos da Keysight. Status da calibração, condições fora da tolerância, 
histórico de serviços ou a data do término da garantia; tudo fi ca disponível na Infoline da Keysight. 
Eles também podem acessar manuais, fi rmware, software e outras ferramentas úteis rapidamente. 
Sua equipe de aprovisionamento pode fechar contratos que cobrem todos os serviços disponíveis. 

Stuttgart:

Seul:San José:

localizando o 
instrumento...

acompanhando a atividade 
do instrumento...

visualizando 
relatórios...

Gerencie seu inventário de 
qualquer lugar com a base de 

dados segura da Infoline
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 Colabore com a Keysight na gestão da 
disponibilidade da tecnologia

Com a tecnologia certa no lugar certo, você obtém 
vantagem competitiva desenvolvendo produtos que 
acompanham a evolução do mercado. Para ajudá-lo 
a escolher as melhores estratégias de teste para a 
criação de novos produtos, compartilhamos nossos 
futuros mapas tecnológicos com um compromisso 
de confi dencialidade. Para assegurar que você tenha 
o equipamento de teste adequado, ajudamos você 
a decidir se vale a pena adquirir novas tecnologias 
ou instalar upgrades de hardware e software. 
Oferecemos planos de serviços por mais cinco 
anos depois que o produto é descontinuado, já 
que a qualidade dos produtos da Keysight signifi ca 
desempenho confi ável por anos. Se mesmo assim 
você não estiver pronto para migrar para novas 
tecnologias, disponibilizamos planos estendidos 
de assistência para muitos dos nossos sistemas e 
instrumentos.

Equilibre a utilização e a disponibilidade 
da tecnologia 

Uma abordagem equilibrada para gerenciar a 
utilização e a disponibilidade de tecnologias 
reduz o custo total de propriedade em 
diferentes projetos e departamentos. 
Seja migrando para uma nova tecnologia, 
prolongando a vida de um sistema existente ou 
desenvolvendo um novo projeto, a Keysight tem 
soluções para assisti-lo na renovação do seu 
equipamento de teste e medição existente com 
mínimo investimento e máximo retorno. Isso 
maximiza o aproveitamento do seu inventário 
para minimizar custos e atingir as metas de 
desenvolvimento e rendimento. 

Gestão do ciclo de vida do instrumento 

- Como você repartiria o 
investimento em tecnologias de 
teste e medição entre diversos 
projetos, instalações e equipes?

- Como excelência e visão 
tecnológicas em teste e medição 
ajudam a acelerar o design e a 
produção?

você pudesse colaborar com 
especialistas de teste e medição para 
maximizar o retorno do seu investimento 
em instrumentos de teste?

Otimize a utilização do instrumento 

Gerir a utilização dos seus instrumentos 
transforma a sua organização, pois diminui as 
despesas de capital e, consequentemente, o 
custo total de propriedade do seu inventário. 
O emprego de processos e ferramentas para 
medir o custo de manutenção e o uso dos 
instrumentos resulta em máxima produtividade 
dos instrumentos durante o desenvolvimento, a 
manufatura e a obsolescência. Acompanhando a 
utilização do instrumento em todas as fases do 
ciclo de vida do seu negócio, você pode tomar 
decisões mais conscientes sobre redistribuir, 
alugar, arrendar ou adquirir instrumentos novos 
ou usados.

E SE...

Reduza o custo de propriedade 
com informações e ferramentas 
valiosas

Com os serviços online da Infoline, 
sua empresa pode contar com uma 
única base de dados segura para gerir 
o inventário de instrumentos de várias 
instalações, de qualquer lugar do mundo. 
Veja a localização dos instrumentos e 
os relatórios de status para melhorar 
o aproveitamento de instrumentos 
ociosos. Acompanhe as atividades de 
toda a organização para planejar melhor 
seu orçamento. Gerencie instrumentos 
da Keysight e de terceiros em um único 
lugar.

Saiba mais sobre os Serviços Web da Infoline 
em www.keysight.com/fi nd/service



Conheça os centros de serviços globais e os contatos locais  da 
Keysight.
www.keysight.com/find/Assist
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Assistência Especializada

Soluções flexíveis para minimizar o tempo inoperante e 
reduzir o custo total de propriedade.
www.keysight.com/find/KeysightServices

Serviços de Calibração e Reparo da 
Keysight

Qual é o seu plano?  
Reduza o custo total de 
propriedade do seu inventário de 
instrumentos
Com a experiência da Keysight, notamos que nossos 
clientes passam por fases na gestão do custo total 
de propriedade do seu equipamento. Não importa em 
qual fase de gestão seu negócio esteja, nós podemos 
ajudar. Os serviços de calibração e reparo da Keysight 
são soluções que evoluem com você ou suplementam 
seu atual estágio de desenvolvimento. A gestão 
do custo total de propriedade durante a vida útil é 
composta pelos três estágios à direita.

Estágio 1: Construa seu alicerce
Neste estágio, você cria uma única lista exata de todos os instrumentos, com requisitos de 
serviços segundo a localização de cada um para ser aprovado em auditorias, gerir a logística 
e acompanhar despesas com serviços. Além disso, você consegue avaliar o nível de qualidade 
dos serviços contratados e como eles impactam nos custos. O estágio um resulta na redução 
de custos diretos com manutenção e custos indiretos com mudanças na qualidade da prestação 
dos serviços.  

Estágio 2: Gerencie seu inventário atual de instrumentos
Após o estágio um, você pode examinar detalhes dos seus ativos para economizar em 
despesas de capital. Conforme elas surgem, você tem os dados que precisa para decidir se 
deve realocar equipamento ocioso, adquirir novos instrumentos, atualizar os instrumentos 
existentes ou se livrar de bens inutilizados ou em excesso. O estágio dois possibilita maior 
controle fi nanceiro gerindo a disponibilidade dos equipamentos, alocando instrumentos 
cruciais em locais ou projetos prioritários, evitando novas aquisições e vendendo 
instrumentos sobressalentes.  

Estágio 3: Planeje seu futuro inventário de instrumentos
Após o estágio dois, você já é capaz de mensurar os padrões de utilização dos instrumentos 
em diferentes instalações e projetos para planejar a implantação de novas tecnologias. O 
estágio três resulta em planos de aquisição em curto e longo prazo, otimizando a distribuição 
dos instrumentos existentes em locais ou projetos estratégicos e avaliando opções de 
aluguel ou arrendamento para alcançar suas metas com o retorno do seu investimento.

Seja migrando para uma nova tecnologia, prolongando a vida de um sistema existente ou 
desenvolvendo um novo projeto, a Keysight tem soluções para assisti-lo na renovação do seu 
equipamento de teste e medição existente com mínimo investimento e máximo retorno.

Desempenho ConsistenteMedições Confi áveis Conhecimento Compartilhado


