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Custos crescentes de mão de obra e de 
TI, margens cada vez menores, dados 
dispersos e rupturas na cadeia de 
suprimentos.1

Estes são apenas alguns dos desafios enfrentados 
pelas construtoras que implementam hoje redes 
críticas de telecomunicações. Mas com valores 
recordes sendo canalizados para melhoria da 
infraestrutura de telecomunicações e implantações 
em todo o mundo, há uma grande oportunidade 
para quem for capaz de produzir mais com menos. 
O Sitetracker fornece às construtoras um software 
de Gerenciamento de Operações de Implantação 
baseado em nuvem para administrar com eficiência 
projetos, obras e ativos distribuídos em escala.
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O Sitetracker Ajuda as Construtoras a Trabalharem 
Melhor Juntas 
O Sitetracker ajuda a unir pessoas aos seus projetos em uma única plataforma para 
administrar tudo com facilidade, desde tarefas e cronogramas de campo até horários de 
trabalho e encerramentos.  Deixe para trás a ineficiência das planilhas e processos em papel e 
prepare-se para ver uma redução nas visitas técnicas, os projetos sendo encerrados de forma 
mais rápida e o crescimento do seu negócio. 

Ferramentas Eficientes Melhoram a Velocidade e a Qualidade do Projeto
Entregue mais projetos em menos tempo ao padronizar seus processos, operações e fluxos 
de trabalho em um só lugar. Um recurso modelo torna os projetos replicáveis, ajudando você 
a trabalhar de forma rápida e fácil com as principais etapas e atividades que são exclusivas 
do seu negócio. Os gestores de projeto e as equipes de campo também podem gerenciar e 
acompanhar a construção, instalação e até mesmo executar encerramentos a partir de um 
computador ou celular, garantindo que todos os projetos sejam concluídos com segurança, 
dentro do prazo e do orçamento determinados. 

Insights Inteligentes Otimizam Implementações e Operações
Tenha total visibilidade das implantações e operações com relatórios e painéis fáceis 
de configurar, como Atividades Críticas Concluídas por Programa e Tempo Médio para 
Encerramento, o que vai ajudá-lo a tomar decisões baseadas em dados, melhorar as 
projeções e responder rapidamente aos gargalos à medida que eles ocorrem. Além disso, 
com a incorporação de IA, você pode se beneficiar de análises avançadas para entender de 
forma proativa os riscos e orientar melhorias contínuas no desempenho do projeto. 

A Facilidade de Uso Leva a Implantações Bem-sucedidas
O Sitetracker Telecom cria, de forma completa, modelos móveis de trabalho de campo 
para garantir que seus gestores de projeto possam distribuir as equipes certas nas obras 
certas – já na primeira vez. A visualização em tempo real dos rastreadores e da Linha 
do Tempo do Sitetracker facilitam a rápida avaliação do progresso e das etapas do seu 
projeto, além de permitir a administração das dependências. Você também pode comunicar 
sobre o trabalho, visualizar mapas ou compartilhar cronogramas e documentos com 
subcontratados através do Portal Sitetracker Connect para agilizar o tempo de resposta do 
projeto e o tempo até o faturamento. 

1 Jim Stegeman, Economistas fecham a conta em 61 bilhões para trazer banda larga de fibra para a zona rural dos EUA.



Experiência de Construtora 
Comprovada

© Copyright 2022 Sitetracker, Inc. Todos os direito reservados. As várias marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. 

Principais Funcionalidades do Sitetracker 
para as Construtoras 

Desenvolva insights e acompanhe 
dependências  
• Relatórios e Painéis colocam as principais 

métricas de desempenho do projeto ao seu 
alcance para ajudá-lo a tomar melhores decisões 
em menos tempo

• A Linha do Tempo do Sitetracker visualiza 
o progresso das atividades, facilitando o 
gerenciamento de dependências, identificando 
atrasos e controlando custos

• A IA do Sitetracker aprimora as projeções com 
análises preditivas que ajudam a evitar gargalos 
de recursos antes mesmo que eles aconteçam

Manter os projetos no caminho certo 
• Os Modelos de Projetos padronizam seus 

processos, aumentando a capacidade do 
gerenciamento de projetos, para que você possa 
expandir seus negócios com implantações de 
alto volume

• Os rastreadores proporcionam uma visão 
clara dos cronogramas e das dependências, 
permitindo que a sua equipe melhore as 
projeções e otimize a capacidade do projeto

Seja pago de forma mais rápida
• A Gestão Financeira alinha orçamentos, etapas 

e finanças do projeto para que o faturamento 
aconteça mais rapidamente

• Os Pacotes de Encerramento capturam os 
principais dados de campo, verificam os 
requisitos e geram documentos personalizados, 
garantindo pagamentos imediatos e clientes 
satisfeitos

Melhore a comunicação e a 
colaboração 
• O Sitetracker Mobile conecta o seu escritório 

ao campo, capacitando as equipes para 
documentar o progresso, concluir inspeções na 
obra, enviar relatórios e inserir cronogramas no 
local ou a caminho do trabalho seguinte

• O Sitetracker Connect deixa você em sincronia 
com todas as suas subcontratantes no que 
tange a datas, documentos e atividades críticas 
através de um portal e da integração com outros 
ambientes do Sitetracker

Combine os recursos certos com as 
tarefas certas todas a vezes
• O Planejador de Tarefas retira suposições a 

respeito de envios e agendamentos, ajudando 
você a reduzir as visitas técnicas e o tempo de 
entrega do projeto

• O Gerenciamento de Habilidades e Certificados 
combina a capacidade com a disponibilidade 
de todos os seus recursos de campo para 
garantir que você sempre tenha as pessoas e os 
equipamentos certos para o trabalho

• Os formulários deixam as tarefas no caminho 
certo e os dados do projeto atualizados, 
fornecendo aos técnicos de campo checklists 
de passo a passo que incluem fotos, envio 
de documentos e feedback em tempo real. A 
aplicação do geofence garante que os dados 
sejam enviados no próprio local
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Treinamento e certificação em tecnologia, para dominar a plataforma e 
aumentar sua adoção e utilização.

Relação com uma comunidade atenciosa, formada por mais de 
14.000 usuários como você.

União entre valor e inovação para ajudá-lo a perceber o valor da empresa e 
o ROI necessário, assim como a inovação contínua através de atualizações 
frequentes do produto. 

Especialistas preparados, com suporte geral, para garantir que as suas 
necessidades sejam sempre atendidas durante o uso do Sitetracker. 

Somos um Parceiro de  VERDADE 
Com o Sitetracker, você ganha um parceiro de VERDADE, que entrega:

Nossa missão é ajudar a implantar 
a infraestrutura do futuro mais 
rapidamente para que pessoas de 
todos os lugares possam experimentar 
igualdade digital e um futuro mais 
sustentável.
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