Soluções de Tecnologia da
Informação

MERCADO
Acreditamos no mercado e

Soluções de tecnologia na sua
melhor forma.

entendemos que é possível
oferecer um trabalho qualificado,

O que os gerentes de
TI e técnicos em
segurança realmente
precisam saber.

transparente, baseado em
experiência, habilidade e
conhecimento.
É preciso ser profissional e para
isso buscamos os melhores no
mercado.

O comprometimento do
fornecedor cria uma aliança
direta na parceria com o
cliente.

SOLUÇÕES PARA UMA
NOVA ECONOMIA
A nossa política comercial do
EPI Control® baseia-se na
projeção estimada de economia,
conforme levantamento que
efetuamos sem custos aos
clientes. A partir deste
estabelecemos o valor de

O sistema possui uma interface amigável, de fácil

Outra opção é de manter tudo no cliente, no servidor

licenciamento caracterizando um

utilização, e totalmente parametrizável, proporcionando

que tenha o PHP instalado e um servidor WEB

investimento e não uma

ao

fácil

rodando, o Banco de Dados pode estar neste mesmo

despesa.

assimilação com módulos de integração que permitem a

servidor ou em outro. As estações acessarão a

exportação de dados.

aplicação por um navegador digitando a URL

EQUIPAMENTOS

As chaves ficam de posse da SL DATA® Tecnologia em

correspondente ao sistema.

Não indicamos o uso de

envelope lacrado que será liberado e aberto apenas e

equipamentos pessoais como

somente por solicitação judicial a fim de preservar a

As informações que colocamos em suas mãos,

notebook´s ou smartphones para

integridade das informações e não descumprir com

referentes ao EPI Control ® permitirão facilmente sua

o gerenciamento de EPI´s.

algumas regras de segurança e inviolabilidade.

análise e tomada de decisão quanto a vir utilizar ou

Trabalhamos com equipamentos

Para fins de respaldo jurídico pode-se utilizar da

não nosso sistema em sua empresa.

profissionais como leitores CIS e

jurisprudência de sistemas semelhantes já existentes no

Quanto mais tempo sua empresa adiar essa decisão,

da Digital Persona.

mercado ou solicitar um parecer diretamente na DRT da

mais prejuízos continuarão a ter com os problemas

A credibilidade das marcas

sua região. (Podemos ceder um modelo de solicitação)

relacionados acima e resolvidos pelo nosso sistema.

asseguram a qualidade final do

Oferecemos a aplicação no modelo Cloud Computing

sistema.

sem a necessidade de instalação no cliente podendo ser

usuário

uma

maior

produtividade

feita integração com sistemas de ERP.

e

de

a URL correspondente ao sistema.
As informações que colocamos em suas mãos, referentes ao EPI ControI® permitirão facilmente sua análise e tomada de decisão quanto á vir utilizar ou não nosso
sistema em sua empresa.
Quanto mais tempo sua empresa adiar essa decisão, mais prejuízos continuará a ter com os problemas relacionados acima e resolvidos pelo nosso sistema.

Estamos ao seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos!

Recursos e benefícios
TENDÊNCIAS

As vantagens que este sistema oferece são: segurança, rapidez e o

O mercado de automação vem
controle total de todos os procedimentos realizados com os
em constante crescimento, em
equipamentos e funcionários.

2013 a região Sul deve investir

A segurança que o software oferece é a criptografia dos dados, ou

aproximadamente R$ 5,6 bilhões

seja, não permitindo o acesso e nem a violação dos dados

em produtos automatizados.

armazenados. Para questões legais fica fácil a comparação do
A SL DATA® planeja as suas

arquivo original no sistema com o relatório emitido.

ações criando opções

A rapidez na entrega é outro fator importante na medida em que

sistematizadas para atender as

todo o processo é informatizado, além de não existir a possibilidade

necessidades de cada cliente,

de extravio ou furto de um formulário preenchido.

mantendo um padrão de
qualidade em atendimento e
produtos.

“Entendemos que com os nossos serviços oferecidos podemos otimizar processos, reduzindo custos e somando
qualidade, fatores indispensáveis no meio competitivo”.

Nossa solução é 100%
WEB.

O Processo

Com este, é possível, de um
único terminal, o gerenciamento
de todas as suas filiais, trazendo
à empresa um controle total

MINISTÉRIO DO
O processo tem início no momento da leitura do crachá de identificação

TRABALHO

do funcionário através de um leitor de código de barras (slot-reader), ou

A partir da publicação da

da inserção manual da matrícula funcional no programa. Uma vez

Portaria no. 107 em 27 de

destes departamentos e
informado para o sistema, a matrícula do funcionário, este localiza e
solucionando definitivamente a
questão da administração dos
EPIs.
Agilidade, confiança, qualidade e

NR6

disponibiliza na tela do computador ou dispositivo móvel, a ficha do
mesmo, contendo toda a movimentação efetuada a respeito dos seus

Agosto de 2009, o Ministério
do Trabalho autorizou as
empresas a manterem um
registro eletrônico da entrega

equipamentos de proteção usados para o desenvolvimento de suas
de EPI´s.

disponibilidade de informações

tarefas.

completam o nosso produto.

A entrega de um novo equipamento, ou a baixa de um outro com o prazo

A SL DATA® segue fielmente

de validade expirado, ocorre com intervenção dos dois usuários, ou seja,

as determinações dispostas

aquele que recebe e/ou devolve e o operador que efetiva a transação. O

na NR6, oferecendo

aspecto importante deste procedimento é que ambos confirmam a

tranqüilidade a todos os

transação através de uma assinatura eletrônica (senha secreta ou leitura

clientes.recendo tranqüilidade
a todos os clientes.

biométrica digital), o que dificulta a quebra da integridade do sistema.
O procedimento é efetivado no momento em que é emitido um ticket
(opcional) de atendimento (comprovante da operação realizada) onde
constam os equipamentos que foram entregues ou devolvidos, sendo que
este documento fica em poder do funcionário.

www.sldata.com.br

