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Especialistas na gestão
de obras de manutenção
e produção

GESTÃO DA MANUTENÇÃO
É um sistema totalmente integrado de suporte à
gestão que contempla uma diversidade de
ferramentas que permitem efetuar a gestão de todo
o ambiente operacional e produtivo.
Fornece informação em tempo real, com soluções
móveis adaptadas às empresas que fazem serviços
externos, bem como, toda a gestão comercial e
financeira com integração automática na contabilidade.

Acesso à informação
anytime on real time,
anywhere,
on any device.

GESTÃO DE OBRAS
Permite consultar o histórico dos serviços realizados e a realizar,
multi-pagador, controlar a lista de material, reservar material, encerrar
total ou parcialmente uma obra de reparação/produção, simular
pagamentos na totalidade ou por entidade pagadora, fazer a análise
dos totais parciais da obra já faturados de mão-de-obra e material,
entre outros.
Nas obras de produção permite fazer entradas de produção de
produtos simples ou compostos, bem como controlar os números
de série produzidos.

MOBILIDADE
É possível a total mobilidade dos
colaboradores que prestam serviços
de assistência técnica (no exterior
ou interior), com acesso a todas
as informações necessárias e úteis.
Munido de um dispositivo móvel, o colaborador consegue aceder
à rota de serviços a executar durante o dia e registar todas as
intervenções feitas, com informação do cliente/morada da intervenção,
das próprias folhas de obra, com possibilidade de adicionar linhas e
efetuar todos os registos necessários.
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Servimos pessoas, mudamos negócios.

FLUXO DE TRABALHO | Exemplo
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CONTROLO DA EXECUÇÃO DA OBRA

• Identificação do cliente e local da obra
• Identificação do(s) equipamento(s) (caso existam)
• Controlo dos estados de cada obra e das tarefas pendentes
• Descrição dos serviços a realizar (internos ou externos)
• Abertura de obra sem orçamento ou com orçamento adjudicado
• Autos de medição

• Mão-de-obra
• Material
• Serviços Externos
• Deslocações
• Consumos a mais e consumos não previstos
• Acompanhamento em tempo real do estado de cada tarefa
• Acompanhamento de obras vs orçamento

CONFERÊNCIA OBRA
• Conferência das rubricas da obra
• Alteração de quantidades, preços e linhas de serviço
• Ajustes nos descontos e margens
• Validação dos artigos orçamentados vs imputados na obra

ORÇAMENTAÇÃO
• Identificação do cliente e local da obra
• Identificação do(s) equipamento(s) (caso existam)
• Descrição dos serviços a realizar (internos e/ou externos)
• Gestão de versões de orçamentos
• Descontos em massa ou por rubrica de artigo
• Controlo de margens, descontos, crédito e documentos pendentes

FECHO E FATURAÇÃO DA OBRA
• Controlo dos totais da obra ou por serviço
• Definição das entidades pagadoras por serviço
• Simulação da faturação por entidade
• Faturação conforme obra ou orçamento, parcial ou por percentagem
• Faturação automática da obra: cliente, interna e garantias
• Integração automática na contabilidade: geral, analítica e centros de custo

MATERIAIS
• Imputação do material por linha de serviço
• Controlo do material aplicado e devolvido na folha de obra
• Gestão do material previsto e material aplicado
• Controlo de garantias

MÃO-DE-OBRA / SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

• Controlo da mão-de-obra aplicada na folha de obra
• Gestão de horas extra
• Imputação da mão-de-obra por linha de serviço
• Lançamento manual ou automático
• Planeamento de recursos: colaboradores, equipamentos, espaços

• Gestão de equipamentos através de número de série, matrícula ou chassis
• Identificação por marca, gama, versão e modelo
• Controlo de garantias
• Controlo da manutenção preventiva e corretiva
• Árvore do equipamento

CLIENTES
• Gestão de responsabilidades, créditos, plafonds, contas correntes
• Gestão de Moradas
• Preços especiais
• Lista de equipamentos

PRODUTOS
• Gestão de produtos e produtos compostos
• Produtos e referências equivalentes
• Controlo de referências substituídas
• Gestão de preçários
• Artigos associados, extras e acessórios
• Número de série, multidimensionais e lotes
• Preços especiais e promoções

MOBILIDADE DOS COLABORADORES
• Registo de material, mão-de-obra e deslocações
• Registo de mão-de-obra por colaborador e por serviço realizado
• Criação de relatórios de serviço
• Consulta de quadro cronológico
• Emissão de documentos de transporte
• Controlo dos trabalhos pendentes
• Consulta detalhada dos serviços a executar – possibilidade de acrescentar
• Possibilidade de assinatura do cliente e impressão da folha de obra

