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A solução cloud mais                                                                                    
eficiente para gestão de 
equipes de campo.

PLANIFICA
TAREFAS NA AGENDA DE CADA 

TRABALHADOR JUNTO COM OS 
TURNOS DE TRABALHO E 

PLANTÃO

ATRIBUI
DO JEITO MAIS EFICIENTE 

TODAS AS TAREFAS 
SEGUNDO AS 

NECESSIDADES 

MOBILIZA
O TIME OU PESSOA MELHOR 

QUALIFICADA PARA A GESTÃO 
DO TRABALHO

ANALISA
ACESSA TODA INFORMAÇÃO 

RELEVANTE DE SUAS 
OPERAÇÕES EM TEMPO REAL 
PARA TOMAR AS MELHORES 

DECISÕES

Monitora o estado das tarefas e dos trabalhadores em tempo 
real. 

Permite otimizar a atribuição de tarefas levando em conta a 
urgência, localização, conhecimentos requeridos e agenda 
dos trabalhadores de campo. 

Gestão de tarefas planificadas e urgentes com possibilidade 
de definir prioridades e alertas.

Geolocalização de trabalhadores e tarefas, e também 
caraterísticas de otimização de rota e nível de trânsito.

Geração de relatórios e dashboards. 

Solução personalizada com muitas opções de integração 
com outros sistemas. 

Solução na nuvem que não precisa instalação nem 
manutenção por parte da empresa; escalável e com fácil 
evolução. 

FACILITA A GESTÃO
E ORGANIZAÇÃO DA SUA EMPRESA



www.task4work.com
by intelligence partner

Permite melhor controle da 
equipe em deslocamento e 
seu rendimento 

Field Service Management
Task4WorkA solução cloud mais                                                                                    

eficiente para gestão de 
equipes de campo.

PORQUE É INTERESSANTE 
PARA SUA EMPRESA?

Melhora a eficiência de seu time em deslocamento. Aumenta o 
número de trabalhos diários que pode realizar cada 
trabalhador. Reduz o tempo de deslocamentos entre tarefas.

O controle das atividades da empresa de modo centralizado e 
em tempo real permite, optimizar recursos e reduzir custos.

Identifica necessidades de treinamento e melhoria 
comparando os tempos de gestão individuais em relaçao à 
média.

Reduz o tempo de resolução de incidências melhorando a 
satisfação dos clientes.

Permite obter relatórios detalhados da atividade, permitindo 
tomar as melhores decisões com a informação na mão.
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Intelligence Partner, empresa líder em tecnologia e soluções na 
nuvem com escritórios em Madrid, Barcelona, Londres e São Paulo.


