Gestão inteligente de equipes de trabalho

Sobre o aplicativo

Uma solução integral
Uma solução 360 para gerenciar equipes de
trabalho de campo próprios e terceirizados.

Otimize seu serviço
Gestione tempo e pessoal de maneira eﬁciente,
reduza custos e melhore o atendimento ao
cliente.

Principais funcionalidades
· Desenho de Workﬂows
· Controle de ordens de serviço em tempo real
· Geolocalização e seguimento de rota
· Possibilidade de anexar arquivos e imagens a
partir do app móvel

CANAL DIGITAL ON CLOUD PARA A
GESTÃO DE EQUIPES DE TRABALHO
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Sobre o aplicativo

Multiplataforma
O aplicativo web permite diagramar o workﬂow
de execução de processos, gerar grupos de trabalho e locá-los a projetos, fazer o seguimento
de cada operário e relatórios de produtividade,
gerar informes, KPI, capacity planning, locação
de recursos e cálculo de custos.

Canal digital
De um celular ou Tablet se acessa as ordens de
trabalho, a agenda diária, documentação técnica, lista de materiais, plano de ação e outras
funções conﬁguráveis.
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Gestão em tempo real

Geolocalização e atribuição
de ordens de serviço
Do módulo de administração, se pode geolocalizar a cada operador, observar a ordem de
acesso aos lugares de destino e o trabalho realizado em cada nó. A informação se mostra sobre
cartograﬁa digital.

Documentação fotográﬁca
O aplicativo móvel permite tomar imagens para
documentar ﬁnais de obra, problemas a serem
resolvidos e também anexar documentação
pedida na ordem de trabalho segundo normas
de auditoria.
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Workﬂows dinâmicos

Otimize sus processos
Gerencie suas equipes de trabajo de forma
eﬁcaz e intuitiva com processos automatizados
através de workﬂows personalizados e dinâmicos.

Gere relatórios para
tomar decisões
Selecione as variáveis e a periodicidade com as
que realizará os relatórios que lhe permitirão
tomar melhores decisões, o que se traduzirá
num melhor serviço para o cliente.
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Integração com outros sistemas

Possibilidade de
integração com
sistemas próprios

Aplicativo
On Cloud

Integração com
sistemas core

Segurança e
Conﬁguração de
funções

BlockBuilder pode se conectar a
sistemas Enterprise ou Core do
cliente, integrando informação
de repositórios externos ou sistemas que inﬂuenciam na operação diária, como por exemplo:
CRM, Armazém, ERP, etc.
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