
Gestão de Equipes  
no Campo

Para maiores informações visite nosso site

Uma solução para enfrentar seus desafios

Descubra seu principal características

O caminho para a digitalização de sua empresa

Por que a Telefónica Tech | AI of Things?

É uma solução multi-setorial, madura e em 
constante evolução, com mais de 120.000 
licenças implantadas em 7 países, 4.000 clientes 
e histórias de sucesso nos mais diversos setores e 
tamanhos de empresas.

• Tenha informação em tempo real de seus  
recursos e otimize sua gestão.

• Adquira ferramentas que lhe permitam explorar  
as informações de forma fácil e automática.

• Melhoria na comunicação de anomalias  
ou atrasos de serviço.

• Assegure a segurança de seus funcionários,  
veículos e mercadorias.

• Gestão da jornada de trabalho dos seus colaboradores  
de uma forma eficaz, eficiente e automática.

Serviço composto por plataforma web e 
aplicativo (Android e IOS).

A plataforma web permite:

• rotas de via; 

• designar visitas e projetar a carteira de 
clientes; 

• configurar geozonas e alertas;

• solicitar relatórios automáticos e 
personalizados.

A aplicação móvel permite:

• gerenciar as comunicações via chat;

• enviar notícias e comunicações internas;

• registro das horas de trabalho; 

• aviso por meio de botão de pânico; 

• envie o formulário; 

• gerenciar a carteira de clientes e planejar visitas.

A solução que transforma os telefones celulares de seus funcionários em 
uma poderosa ferramenta de produtividade. Ele otimiza os processos de 
vendas, logística, operações e gestão de equipes, adaptando-os aos desafios do 
contexto atual.

Melhorar a comunicação entre as 
equipes.

Otimiza o planejamento, as 
operações e os processos de venda. 

Gestão centralizada da solução via 
web ou aplicativo.

Reduz os custos de consumo de 
combustível e faturamento de horas 

extras. 
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Graças ao Gestão de Equipes no Campo 
 você terá...

Descubra como o Gestão de Equipes no 
Campo pode contribuir para cada elo da 
cadeia de valor da sua empresa.

Assistência técnica

Logística

Segurança

Comercial

Chefe de

 equipe

https://twitter.com/TelefonicaTech
https://www.linkedin.com/company/telefonicatech/
https://www.youtube.com/c/TelefonicaTech
https://aiofthings.telefonicatech.com/pt/contato
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