NAVIA

Integrar os cidadãos na gestão
da sua própria cidade. A app
da cidadania participativa.

AGILE OPERATIONS SOFTWARE

NAVIA™ é uma solução de software que
agrega toda a gestão e manutenção das
infraestruturas e atividades de uma
cidade, reunindo numa única
plataforma informação sobre serviços,
equipamentos públicos,
departamentos e recursos, como por
exemplo manutenção de jardins,
parques de estacionamento,
iluminação pública, etc.

Ao concentrar e organizar toda a informação produzida,
Navia permite monitorizar em tempo real o nível de
execução das atividades desenvolvidas, dos recursos
utilizados e de toda a atividade das equipas no terreno, a
qualquer instante e em qualquer lugar.
Mas NAVIA™ não é apenas um software de gestão. É uma
plataforma colaborativa e uma ferramenta de trabalho
para todos os colaboradores, equipas e departamentos,
que independentemente da sua função, localização ou
nível de especialização, podem consultar as tarefas a
executar e registar os dados recolhidos, disponibilizando
a informação em tempo útil.

Não estará na hora de colocar uma
sala de comando na sua cidade?

www.naviasolutions.com

NAVIA
AGILE OPERATIONS SOFTWARE

Adicione uma app à sua sala de comando.
Envolva os seus cidadãos com a nova
App NAVIA™ Smart City.
Para além de garantir a colaboração total entre equipas,
departamentos e operações, Navia possibilita agora a
integração direta dos cidadãos na gestão da cidade com a
nova App NAVIA™ Smart City. Através deste aplicativo, é
possível receber informação direta dos munícipes sobre
eventuais ocorrências, dirigi-las ao departamento correto e
no final dar o devido feedback aos seus cidadãos. Para além
disso, o município pode comunicar antecipadamente com
os seus cidadãos eventuais obras, melhorias, desvios ou
ocorrências, num contacto direto, próximo e seguramente
apreciado. É a cidadania participativa numa app.

Conheça algumas das principais características do NAVIA™.

Reduza turnos, deslocações e tarefas.
Poupe recursos. Seja mais sustentável

Nenhuma operação é demasiado
grande ou demasiado pequena

A coordenação total entre departamentos e o acesso a
informação fiável em tempo real, permitem o planeamento
eficaz de todas as atividades, assegurando desta forma que
não existem repetições de tarefas, desperdício de recursos
ou atrasos na execução. E tudo isto significa menos custos e
mais orçamento disponível.

Defina de forma autónoma e amigável a dimensão e o
número de operações da sua infraestrutura, processo ou
território. Especifique equipamentos, locais, equipas,
tarefas, turnos, recursos e materiais numa solução
totalmente configurável e customizável.

Defina tarefas,
turnos e parâmetros

A gestão pela qualidade, pela
sustentabilidade e pela segurança

Prepare antecipadamente toda a atividade, diretamente
na plataforma e partilhe-a no imediato com as suas
equipas e colaboradores. Defina tarefas por equipa,
indivíduo e turno. Agilize processos, estabeleça
parâmetros, métodos e acompanhe em tempo
real a execução dos mesmos.

Com todos os procedimentos especificados, partilhados
e devidamente geridos, Navia é o suporte ideal para a
implementação dos sistemas de gestão de qualidade
ambiental e segurança. Ou seja, muito mais do que ajudar
a obter uma certificação, Navia permite assumi-la
no dia a dia da sua equipa.

Contacte-nos e descubra
todas as formas como o
Navia pode ajudá-lo nas
suas operações do dia-a-dia.
Gestão de Alarmes
e ocorrências
Defina previamente alarmes para determinado tipo de
ocorrências. Estabeleça parâmetros e intervalos para
certos registos, que farão ativar um alarme no caso de
serem ultrapassados, para uma atuação imediata,
preventiva e racional.
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15 Nov 2016

1- Water leaking

15/10/16

There is a minor water leak on Calle de
Segovia, the problem is reported and being
solved right now.

2- Garden maintenance

15/10/16

Maintenance works at Parque de El Retiro.
We apologize for the inconvenience and
promise to be as fast as possible.

3- Smart city Expo

15/10/16

The city of Barcelona welcomes the Smart
City Expo 2016, from November 15 to 17
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