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À medida que Operadoras de Telefonia Móvel 
de todo o mundo competem para atender os 
consumidores com 5G, agora elas enfrentam um 
maior volume, variedade e velocidade de projetos. 

A demanda dos consumidores por uma melhor conectividade 
e cobertura de rede expandida só aumenta. A implantação 
dessas redes de próxima geração com velocidade e escala 
requer ferramentas igualmente inovadoras para maximizar a 
produtividade e o lucro do projeto. O Sitetracker fornece às 
operadoras de telefonia móvel um software de Gerenciamento 
de Operações de Implantação baseado em nuvem para gerenciar 
projetos, obras e ativos com eficiência e em escala.

Sitetracker Telecom 
para Operadoras de 
Telefonia Móvel

 Implemente o Futuro
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O Sitetracker Ajuda Operadoras de Telefonia 
Móvel a Trabalharem Melhor Juntas
Com o Sitetracker Telecom para Operadoras de Telefonia Móvel, você pode unir pessoas 
ao seu portfólio para gerenciar o ciclo de vida do projeto de ponta a ponta, incluindo obras, 
ativos, locações, implantações e manutenções, tudo em uma única plataforma. Através de 
fluxos de trabalho automatizados e de melhores práticas, você aumenta a sua eficiência 
operacional e ganha maior visibilidade do seu ecossistema de fornecedores e projetos à 
medida que planeja, implanta e mantém redes. 

Ferramentas Flexíveis Expandem a Cobertura e a Capacidade de Forma 
Mais Rápida
As Operadoras de Telefonia Móvel podem ganhar a agilidade necessária para atender à demanda 
crescente por implantações de rede com ferramentas completas de gerenciamento de projetos e 
programas baseados em nuvem. Dê às suas equipes a capacidade de fazer mais com menos tempo e 
esforço, utilizando ferramentas de projeto flexíveis e na forma de modelos para gerenciar as etapas e 
atividades do projeto de forma eficiente. Melhore a forma como você gerencia ativos, como antenas 
e pequenas células, através de recebimento, armazenamento, localização, instalação e manutenção 
com gerenciamento de ativos e estoques. 

Insights Inteligentes Otimizam Implementações e Operações
Tenha novos insights com relatórios e painéis fáceis de configurar para rastrear tudo, desde 
implantações de obras e projeções de programas até tabelas de desempenho de fornecedores. O 
Sitetracker ajuda você a tomar decisões melhores e orientadas por dados, de modo a obter a melhor 
visibilidade e a responder proativamente a atrasos nas suas implementações e operações. E com a 
incorporação de IA, você pode se beneficiar de análises avançadas para fazer melhores projeções, 
entender os riscos e melhorar o desempenho do seu projeto.

A Facilidade de Uso Leva a Implantações Bem-Sucedidas
O Sitetracker Telecom ajuda você a centralizar as suas operações para obter total visibilidade em 
todas as implantações da sua obra e dos seus ativos. Agora você pode enviar informações em tempo 
real para todos os envolvidos, à medida que avalia rapidamente o progresso e as etapas do projeto 
com a Linha do Tempo do Sitetracker, uma visão de Gantt baseada em duração. Você já se sentiu por 
fora um projeto? Ou se perguntou por que o retrabalho e o prazo de entrega estavam aumentando? 
Crie um novo nível de prestação de contas, de forma que os contratantes e proprietários apreciem 
quando você utilizar o Sitetracker Connect, incluindo um portal para contratantes e a integração 
Sitetracker-to-Sitetracker (ST2ST) para permanecer em sincronia com os horários de trabalho, 
locações e documentações.

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

Unifique o Seu Ecossistema 
• O Portal Sitetracker Connect e a integração 

ST2ST possibilitam a colaboração e a 
prestação de contas dos processos com seus 
fornecedores

• A integração do Sitetracker com o seu sistema 
internoe outros sistemas importantes reduz 
seu o custo total

• O Sitetracker Mobile conecta as equipes de 
construção ao escritório com formulários 
dinâmicos para coletar fotos do trabalho, 
inspeções no local e muito mais para 
visibilidade do projeto em tempo real

Expanda Sua Rede Rapidamente 
• Os Modelos de Projeto facilitam a geração 

de cronogramas com projeções, etapas 
e até mesmo a produção de documentos 
importantes, como encerramentos, para que 
você possa passar mais tempo atualizando a 
sua rede e implantando novas obras

• Os rastreadores proporcionam uma visão 
holística para acompanhar os status de 
descoberta, construção e instalação de obras, 
autorização de dependências e etapas para 
todo o seu portfólio

Controle Custos e Preveja o 
Desempenho  
• A Gestão Financeira, como faturamento 

por etapa, gestão de tempo e orçamento, 
impulsiona os custos de manutenção da 
eficiência, dos recursos e da verificação de 
risco

• A IA do Sitetracker melhora as projeções, 
prevê resultados e evita atrasos

Gerencie Com Eficiência o Ciclo de 
Vida Completo dos Ativos
• O Gerenciamento de Ativos e Estoques 

informa o status e o histórico completo de 
todos os equipamentos implantados

• Relatórios e Painéis ajudam a todos os 
gestores de projetos a visualizar as principais 
métricas dos programas, como Quantidade de 
Retrabalho, Inspeções Concluídas/Reprovadas 
e Dias para Encerramento de modo a garantir o 
sucesso operacional

• Mapas permitem a visualização de toda a sua 
rede de obras, segmentos e ativos em uma 
única tela

Experiência Comprovada 
em Operadoras de Telefonia 

Móvel
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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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