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SOLUÇÃO COMPLETA PARA A GESTÃO 
DE DOCUMENTOS, ALMOXARIFADO, 
E CHECKLISTS DO SESMT
- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.

Acesso App/Web
• Monitore a frota de qualquer lugar: pelo celular, 
tablet ou notebook

Controle de EPI, EPC e Ferramental
• Controle as reservas, baixas e transferência 
dos materiais;
• Controle individualmente cada estoque;
• Localize cada material por número de série
• Controle a vida útil dos materiais, estoque 
máximos e mínimos
• Controle as devoluções dos materiais não 
utilizados
• Controle as ordens de descontos dos materiais 
desviados ou utilizados indevidamente;
• Obtenha termo de compromisso de 
recebimento de materiais

Checklist (Formulários)
• Realize as inspeções de segurança com 
perguntas e respostas totalmente 
customizadas pelo usuário
• Lance via aparelho mobile (online e 
offline) ou pela web
• Obtenha evidencias tais como: fotos, 
coordenadas (Geo-localização), 
assinaturas, deslocamento
• Receba alerta automático por e-mail por 
não conformidade apontadas pelos 
usuários

Controle de Ensaio Elétricos
• Controle os materiais ensaiados
• Digitalize todos documentos dos fabricantes, 
laudos, etc
• Receba e-mail automático alertando antes do 
vencimento do certificado

Notificações administrativas
• Receba notificações de: materiais 
entregues antes do prazo, materiais 
vencidos e à vencer, ficha de materiais do 
eletricista

Indicadores
Obtenha painel com indicadores de:
• Produtividade de inspeções dos Técnicos de 
Segurança
• Gestão Quantidade de Checklists Metas X 
Realizados  
• Gráfico kardex - Movimentação de Materiais
• Relatório de Não conformidade estratificado por: 
Contrato, Centro de Serviço, Mensal, Equipe, 
Funcionário, Inspetores (Técnico de Segurança), Tipo 
de Pontuação, Tipo de Formulário e Tipo de serviço

Principais diferenciais
Atende aos mais altos requisitos de segurança da 
informação:
• 9 anos de existência
• 35 grandes clientes
• 4.639 equipes rastreadas pelo GPM
• 86.350.384 KM rodados pelas equipes rastreadas
• 1.006.831.293 registros trafegados
• 43.780 serviços executados/dia


