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SOLUÇÃO PARA GESTÃO
DE EQUIPES EM PRESTADORAS
DE SERVIÇOS

Aumente a produtividade e a eficiência de suas equipes de campo.
Potencialize seus resultados utilizando o melhor e mais completo sistema em gestão, 

produtividade e materiais para prestadoras de serviços no setor elétrico.

Principais diferenciais Gestão on-line das equipes de campo
• 4.639 equipes GPM;
• 2.937 equipes usando o GPM Mobile (Júpiter);
• 5.355 usuários usando o GPM WEB + GPM Mobile;
• Integrado ao SAP/CCS - GSE;
• Atende aos mais altos requisitos de segurança da informação;
• Solidez no mercado;
• 9 anos de existência;
• 35 bases de clientes;
• 1.006.831.293 registros trafegados;
• 367.101.555 informações gerenciadas;
• 6.730.876 pontos de Iluminação Pública cadastrados;
• 34.418 obras gerenciadas;
• 14.091.622 serviços tratados;
• 43.780 serviços executados/dia;
• R$ 880.337.391,41 de faturamento emitido pelo GPM;

Obtenha informações através de 
relatórios e gráficos dinâmicos

• Principais relatórios: Gestão do faturamento, Gestão On-line das
equipes; Movimentação e Saldo de Estoque; Rastreamento
veicular e do smartphone, alerta de serviços a vencer e vencidos,
Gestão de segurança;

Integração com os principais sistema 
legados utilizado no Brasil:
• Integração com SAP/CCS, TOTVS, GSE, GOM.NET, GOODCARD,
ECOFROTAS etc;

• Programação e Despacho on-line;
• Acompanhe on-line a localização das equipes de campo e dos
serviços;
• Critique se a equipe iniciou e concluiu o serviço em frente ao
cliente;

Utilize smartphones e tablets
• Utilize um aplicativo simples, intuitivo e multi-plataforma para
o recebimento e execução em campo das ordens de serviços;
• Obtenha todas as informações da ordem de serviço de maneira
digital;
• Elimine custos com papéis, ligações, excesso de mão de obra
administrativa;
• Potencialize a produtividade das equipes utilizando
geonavegação (mapas e rotas);
• Apontamento On-line e Off-line;
• Obtenha evidencias geográficas dos serviços: fotos, assinaturas,
formulários/checklists de segurança, coordenadas, deslocamento;

Auditoria dos serviços:
• Realize auditorias nos serviços realizados. Validação da
localização, materiais, atividades realizadas;

Linha do tempo
• Obtenha uma visão de todos os eventos (Início e fim turno,
intervalos, início e fim de deslocamento, início e fim de serviço) e
atividades por equipe na linha do tempo;




