Reduza custos, tarefas, turnos,
deslocações e recursos. Decida melhor.
Conheça o Navia Water Operations.

NAVIA

Gerir o sistema de abastecimento ou
saneamento de água de uma cidade
é provavelmente um dos maiores
desafios da gestão de infraestruturas.

A verificação, controle e consequente gestão de toda
esta informação apresenta-se por isso como uma tarefa
altamente exigente, na qual a inovação e a tecnologia
podem desempenhar um papel fundamental na
simplificação dos processos de decisão.

A sua operacionalização é o resultado de um complexo e
exigente processo de gestão que requer a coordenação
de múltiplas variáveis. O fluxo de informação é
constante, volumoso e diverso quer na origem, quer no
formato. As equipas são múltiplas, interdependentes e
dividem-se por competências, objetivos e localizações.
A operação é contínua e a excelência do fornecimento
obriga a um controle sistemático de qualidade e do
estado das infraestruturas.

Navia Water Operations é a solução
tecnológica desenvolvida especificamente
para a gestão operacional de sistemas de
abastecimento e saneamento, que
permite a integração total de todas as
atividades, tarefas e dados numa única
plataforma colaborativa, simplificando
o processo de decisão.

www.naviasolutions.com

NAVIA

Navia Water Operations
Num único software a gestão
integral do ciclo urbano da água.
Navia Water Operations é uma plataforma que reúne, agrega
e suporta integralmente todas as operações, dados e
tarefas num único software de gestão. A sua natureza
colaborativa permite que a recolha de informação, por
infraestrutura, equipa ou indivíduo, aconteça no mesmo
suporte, assegurando a monotorização e avaliação de todas
as tarefas e dados em tempo real. No fundo, toda a
operação num único software, em qualquer lugar.

Conheça algumas das mais valias do Navia Water Operations:

Organização de dados e
parametrização do sistema.

Integração e
compatibilidade total.

Defina equipamentos, locais, equipas e materiais
num sistema totalmente configurável e adaptável
ao seu modelo de gestão, e às características
da sua infraestrutura.

Navia é uma plataforma web compatível com qualquer
tipo de hardware ou sistema operativo pelo que a sua
implementação é imediata. A sua grande flexibilidade
permite-lhe ainda integrar e agregar dados de outros
softwares como GIS, LINS, ERP, CRM, BILLING.

Defina tarefas por
equipa e indivíduo.

Mobilidade e Feedback
em tempo real.

Prepare antecipadamente toda a atividade diretamente
na plataforma e partilhe-a imediatamente com todos
os colaboradores. Defina tarefas por equipa, indivíduo
e turno. Agilize processos, estabeleça
parâmetros e métodos.

Sendo uma solução web a conectividade entre equipas e
gestão está sempre assegurada. On line ou Offline, através
de um simples tablet, as equipas no terreno podem aceder
à plataforma e inserir dados, imagens e localizações GPS
disponibilizando toda a informação em tempo real.

Contacte-nos e descubra
todas as formas como o
Navia pode ajudá-lo nas
suas operações do dia-a-dia.
Consultas, extração e análise
de dados em tempo real.
Com toda a informação reunida numa única plataforma
é possível obter relatórios, consultar dados, analisar e
avaliar tarefas em tempo real. A qualquer instante é
possível consultar o tempo despendido e os recursos
utilizados por equipa, pessoa ou localização.
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