
Benefícios
» Atenda a todas as necessidades do seu segmento com uma 
plataforma única, que contempla regras de negócio do segmento, 
gestão de pessoas e ERP integrados;

» Tenha a mais completa gestão de contratos. Controle custos e 
rentabilidade em tempo real, o pagamento de benefícios, o 
atendimento das questões legais relacionadas a gestão de pessoas;

» Controle operacional e financeiro.

GESTÃO PARA VIGILÂNCIA,
PORTARIA E LIMPEZA
Tenha mais eficiência para integrar informações, processos
e pessoas com uma solução especialista para o seu segmento.

A solução da Senior para VIGILÂNCIA, PORTARIA E LIMPEZA atende plenamente aos desafios da 
gestão dos contratos de serviços, controle de custos e rentabilidade em tempo real. Além de 
estar em compliance com as questões legais relacionadas à GESTÃO DE PESSOAS, o sistema conta 
com um BackO�ce completo para garantir o sucesso das tarefas administrativas. 

“Medir para gerenciar”: tenha sempre em mãos indicadores operacionais, comer-
ciais e financeiros, preparados especificamente para o segmento.

Os INDICADORES DE NEGÓCIOS - aliados à plataforma única para gestão de VIGI-
LÂNCIA, PORTARIA E LIMPEZA - estão além de sistemas individuais que cuidam de 
áreas exclusivas da empresa, por isso, a solução transforma informação em conheci-
mento seguro e em tempo real, permitindo confiança na tomadas de decisões.

REDUZA
custos operacionais

Tudo isso numa PLATAFORMA ÚNICA DE GESTÃO

SOLUÇÃO COMPLETA E ESPECIALISTA

✓ Rentabilidade contratual com informações de custos e operação;

✓ Informações e conhecimentos compartilhados entre as áreas;

✓ Indicadores em tempo real para tomadas de decisões efetivas.

ELIMINE
retrabalho

INTEGRE
informações, processos

e pessoas

AUMENTE
a produtividade
de sua equipe

A solução otimiza o dia a dia de empresas prestadoras de serviços de vigilância patrimonial, segurança 
eletrônica, portaria, asseio, conservação e limpeza.



GERENCIE PESSOAS, MATERIAIS E O PATRIMÔNIO

GESTÃO DE 
PESSOAS

» Administração de 
Pessoal (Folha de 
Pagamento)

» Recrutamento e 
Seleção

» Segurança do Trabalho

» Medicina Ocupacional

» Treinamento e 
Desenvolvimento*

» Quadro de Vagas*

» Orçamento de Pessoal*

» Cargos e Salários*

» Jurídico*

*Opcionais

GESTÃO 
EMPRESARIAL | ERP

» Suprimentos

» Mercado

» Finanças

» Controladoria

» Qualidade*

» Serviços*

*Opcionais

GESTÃO DO 
NEGÓCIO

» Gestão de Operações e 
Benefícios

» Gestão Comercial

» Gestão de Manutenção 
e Equipamentos

» Gestão de Armas e 
Reciclagens*

» GPRO - Gestão de 
Ponto Remoto*

» Gestão de Escoltas*

» Controle de Veículos*

» Dashboards e 
Indicadores 

*Opcionais
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Gestão 
Empresarial | ERP

Gestão de
Pessoas | HCM

Gestão de Acesso
e Segurança

Performance
Corporativa

Gestão de Logística
WMS TMS

Conheça
nossas
soluções: Gestão de

Relacionamento | CRM


