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O setor de torres está mudando mais rápido do 
que nunca para acompanhar a demanda por 
infraestrutura de rede a fim de suportar o 5G. 

Implantações aceleradas, aumento de custos e redução de 
margens são um desafio constante. As empresas de torres 
(TowerCos, do inglês: tower companies) devem adotar novas 
ferramentas para que consigam acompanhar a demanda, ao mesmo 
tempo que permanecem lucrativas. O Sitetracker fornece às 
empresas de torres um software de Gerenciamento de Operações 
de Implantação baseado em nuvem para gerenciar com eficiência 
projetos, obras e ativos distribuídos em escala.

Sitetracker 
para Torres de 
Telecomunicações

 Implemente o Futuro
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O Sitetracker Ajuda as Empresas de Torres a 
Funcionar Melhor 
Com o Sitetracker, você pode reunir todo o seu portfólio em uma única plataforma para 
gerenciar obras, locações, implantações e manutenções. Melhore a eficiência operacional, 
aumente a rentabilidade e atenda à crescente demanda por melhor cobertura de rede e 
infraestrutura com o gerenciamento completo do ciclo de vida da torre.  

Workflow+ Eficiente e Criado com as Melhores Práticas
Agora as empresas de torres podem se beneficiar do Workflow+, facilitando a padronização de 
processos, como disposição de modelos de projetos informados por especialistas e líderes do setor. 
Simplifique aplicativos de locatários e automatize processos de locação em escala para rastrear 
tudo com eficiência e em um só lugar, desde documentos até renovações. E para atender à demanda, 
planeje construções de novas obras, gerencie o desenvolvimento de obras existentes e os projetos de 
manutenção de torres com facilidade.

Insights Inteligentes Otimizam Implementações e Operações
Tenha novos insights com relatórios e painéis fáceis de configurar, como Índices de Locatários e Tempo 
Completo do Ciclo para Locações de Inquilinos. O Sitetracker ajuda você a tomar decisões melhores e 
orientadas por dados, a obter a melhor visibilidade e a aprimorar previsões e respostas a atrasos em 
suas implementações e operações. E com a incorporação de IA, você pode se beneficiar de análises 
avançadas para orientar melhorias contínuas para a sua organização, melhorando o tempo de resposta 
do projeto e o tempo até a receita.

A Facilidade de Uso Leva a Implantações Bem-sucedidas
O Sitetracker Telecom para Torres ajuda você a gerenciar o seu trabalho em um só lugar com visibilidade 
total das suas obras, locações, licenciamentos, inquilinos e muito mais. Atualize as informações com 
facilidade e avalie rapidamente o progresso e as etapas do projeto com painéis precisos e configuráveis 
e visualizações da Linha do Tempo. Comunique-se sobre o trabalho utilizando mapas, cronogramas 
e documentos, com seus contratantes, clientes e todos os envolvidos através do Portal Sitetracker 
Connect, para agilizar o tempo até a receita e o tempo de entrega do projeto. Nossa solução para 
torres facilita o gerenciamento de aplicativos de locatários, supervisiona um alto volume de projetos e 
compreende os dados. Por isso que nossos clientes presenciaram 94% de adesão dos usuários. 
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Os Principais Recursos para a Indústria de Torres 

Gerencie o processo completo 
de aplicação em um único 
sistema
• Fluxos de trabalho de Aplicações de 

Implantação para revisar, precificar, 
avaliar e aprovar aplicações com total 
visibilidade e em tempo real 

• Gestão de Ativos para rastrear com 
precisão as estruturas e aterrar os 
Equipamentos do Locatário em cada 
obra

Identifique e adquira novas 
obras 
• Mapas das Obras para identificar e 

gerenciar visualmente obras novas 
ou existentes através de Locação, 
Locatário e Implementação 

• O Portal Sitetracker Connect ajuda 
você a colaborar com os proprietários 
e a comunicar facilmente datas, 
documentos, atividades e etapas 
importantes

Implante e desenvolva novas 
obras em escala 
• Rastreadores para melhorar a 

velocidade de desenvolvimento da 
obra com acompanhamento holístico 
e granular de todas as atividades e 
etapas necessárias

• Autorização para gerenciar 
licenciamentos one-to-one, one-to-
many, ou many-to-many com facilidade

Simplifique a gestão dos 
Contratos de Locação do 
Locatário 
• Gerencie os termos da locação 

através de contratos de locação 

• Relatórios e painéis para avaliar 
acordos rapidamente, com relatórios 
prontos para uso, como Locação-
Locatário-Próximo

Supervisione todo o seu 
portfólio de torres 
• Gerencie em uma única plataforma 

os detalhes do seu portfólio,desde 
locações e desenhos CAD até fotos e 
equipamentos instalados

• Relatórios do Índice de Locatários 
para gerenciar com eficiência a oferta 
e a demanda de obras para espaços de 
implementação

Experiência Comprovada 
em Empresas de Torres
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✓

✓
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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. 
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SITETRACKER 
Plataforma em Nuvem Para

Projetos de Alto Volume 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.

Sitetracker.com

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


