Simples, móvel e flexível

Digitalize seus processos e simplifique tarefas repetitivas com um poderoso
aplicativo de coleta de dados.
Um único aplicativo para cobrir todas as suas necessidades de coleta de dados
Torne-se digital usando o aplicativo Gorilla Site Tracking. Colete, receba e envie dados em
tempo real e de qualquer lugar.
Elimine erros e aumente a produtividade.
Centralize as informações da sua empresa.
Acompanhe, monitore e analise as informações coletadas.
Padronize e agilize o envio de informações entre os membros de sua equipe.

Um único aplicativo para cobrir todas as suas necessidades
de coleta de dados

Preencha seu formulário no seu
smartphone ou tablet. Faça de qualquer
lugar. Com ou sem conexão à Internet.

Envie e-mails e relatórios
automaticamente e
instantaneamente, depois de
configurar seus formulários digitais.

Recupere dados facilmente da
plataforma web. Ver, editar e
exportar os relatórios.
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Adicione fotos e áudios.
Ícone marcado
Grave geolocalização.
Adicione uma assinatura
Inclui cálculos automáticos.
Importe suas listas de produtos, funcionários, clientes
Digitalize códigos de barras e leia etiquetas NFC.
Preencha os formulários com o aplicativo móvel.
Envie relatórios instantaneamente. 100% personalizádos

Integração com os sistemas internos da sua
empresa, sem custo adicional

¡Conecte e centralize todos os dados capturados!
Gorilla Site Tracking pode ser integrado a vários sistemas para facilitar ainda
mais o fluxo e a coleta de informações.
Oferecemos integrações com API, Dropbox, SharePoint, Microsoft Excel,
Microsoft Word e PDF.

API para integrar o Gorilla Power Data aos seguintes sistemas:

Flexibilidade e adaptação
A coleta de informações é uma tarefa diária em todos os departamentos de uma empresa,
independentemente do setor ou tamanho. Além disso, os formatos de cada empresa são
diferentes: peças de trabalho, peças de instalação, peças de manutenção, registro de horas
trabalhadas e muito mais. Portanto, é conveniente adquirir um aplicativo que permita criar todos
os tipos de formulários e, se for baseado em um preço único, melhor.

Personalização
Essas características em um aplicativo de coleta de dados serão úteis se
você estiver interessado em melhorar a imagem da empresa com seus
funcionários e clientes. Enviar relatórios para um cliente por e-mail no
mesmo dia do serviço faz a diferença entre os concorrentes, por exemplo.

Automação
A automação é a chave hoje em dia, com isso você deixa para trás tarefas
repetitivas que desperdiçam tempo valioso de produção e planejamento.

Geolocalização
Isso permitirá que você controle e supervisione as operações que ocorreram no campo. Suas
aplicações são diversas como controle de horas trabalhadas, controle de obras, cadastro de
clientes, entre outras.

Otimização de fluxos de trabalho com envio
automatizado de informações

Gerenciamento de grupo de trabalho
Criação de grupos de trabalho a partir da plataforma web para os
diferentes projetos em campo.
Definição de acesso à informação para criação de formulários, coleta de
informações, transferência e validação de formulários, bem como envio
de relatórios.

Monitoramento do projeto
Transferência de informações coletadas para acelerar o fluxo de
trabalho. A opção de validação de assinatura pode ser ativada.
Envio de informações em tempo real, permitindo que as equipes
progridam com eficiência em suas tarefas.

Gerenciamento de tarefas
Monitoramento de tarefas executadas por pessoal móvel.
Exportação de informações coletadas, análise de erros e
reconfiguração de formulários para obter resultados mais
precisos e padronizados.

No seu telefone, você vê uma notificação do Aplicativo de Gorilla
Site Tracking, já sabe que deve concluir uma tarefa.

Caracteristicas da ferramenta

Contato
Email. info@rhinodatacomm.com
www.rhinodatacomm.com

