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Introdução
Nossa abordagem

Reputação global

A EHS Data integra completamente 
consultoria e software para oferecer um 
serviço completo na criação e 
gerenciamento do seu sistema.

Um Consultor de Implementação dedicado 
vai trabalhar com você para prestar 
serviços que incluem a criação de banco de 
dados, transferência de dados a partir de 
sistemas antigos, criação de relatórios 
personalizados, além de treinamento 
presencial ou pela internet. 

DepoisDepois disso, oferecemos uma variedade 
de serviços de suporte e processamento de 
dados construídos especialmente para as 
suas necessidades.

Trabalhando com você

Força técnica
A força técnica da nossa empresa é o 
coração do nosso negócio. Nossa equipe 
foi composta não só pelas capacidades em 
Tecnologia da Informação, mas também 
pelo seu conhecimento na área ambiental e 
técnica. Todos eles possuem uma vasta 
experiência na utilização, administração e 
desedesenvolvimento de programas de 
gerenciamento de dados ambientais e de 
sustentabilidade. Princípios ambientais

Nós acreditamos firmemente que o papel principal 
dos nossos produtos é reduzir o impacto no meio 
ambiente e melhorar a sustentabilidade. 

Essa paixão se reflete na nossa atmosfera interna, e 
pretendemos neutralizar nossa emissão de carbono 
até 2018.

Com mais de 18 anos de experiência fornecendo 
sistemas de gerenciamento ambiental, os produtos 
Monitor-Pro são usados em milhares de 
estabelecimentos em 40 países, desde empresas com 
um só endereço até empresas que operam em várias 
localizações. A EHS Data Ltda. se estabeleceu como 
uma líder nesse ramo.

ÉÉ por isso que muitas empresas de grande porte 
escolheram a EHS Data Ltda. como sua fornecedora 
de soluções para o gerenciamento de dados.

Nossos desenvolvedores são experientes em relação 
às necessidades específicas da área ambiental, de 
saúde e segurança, desde o gerenciamento de dejetos 
até a contaminação de solos, mineração e indústria 
de monitoramento de terrenos industriais. Isso 
permite que a empresa desenvolva soluções 
altamente relevantes, cientes das necessidades dos 
clienclientes.



Conformidade ambiental

Trabalhando conosco

Uma solução para conformidade ambiental
Junte-se a uma rede de usuários que já se 
beneficiam do poder e flexibilidade das 
nossas soluções, espalhados em uma 
variedade de indústrias e localizações. 
Certamente você vai permanecer 
devidamente regulado com suas 
obrigações internas e externas.

Especialidade
Com grande experiência e competência, é 
provável que já tenhamos prestado um 
serviço na sua região ou indústria. Seja um 
grande complexo industrial na Austrália, 
uma mina nos EUA ou um terreno 
contaminado no Reino Unido, nossas 
soluções são flexíveis e intuitivas o 
suficiensuficiente para servir a todos.

Gerenciamento de obrigações
Gestores podem ver em uma batida de olhos as 
conformidades e as obrigações, enquanto os 
administradores e técnicos podem visualizar e 
gerenciar as conformidades em um nível individual, 
isto é, ponto a ponto.

Recursos abrangentes
Analise, verifique tendências, manipule e 
crie relatórios utilizando todos os dados, 
ciente de que é seguro, auditável e 
defensável para os reguladores e as partes 
interessadas.

NuncaNunca deixe passar uma falha ou 
não-conformidade através de notificações 
via e-mail ou relatórios programados. 
Todos os seus dados são validados e 
revisados utilizando-se um sistema de 
conformidade altamente flexível.

PlanejamenPlanejamento e programação de criação de 
relatórios e coleta de informações com 
notificações e integração perfeita com a 
coleção de dados.

•  Rastreamento de obrigações e políticas

•   Integração e entrada de dados

•   Rastreamento e agendamento de tarefas

•  Captura de dados

•   Validação de conformidade flexível

•  Cálculo e conversão de dados automatizado

••   Conjunto abrangente de ferramentas de       
  interpretação

•   Geração de relatórios de conformidade e      
  desempenho customizável

Nossos produtos são projetados para 
permitir que os usuários gerenciem de 
maneira professional seus dados diversos 
relacionados a conformidade ambiental 
em uma única solução.



Gestão de dados de sustentabilidade e 
responsabilidade social corporativa

A solução sustentável

Soluções flexíveis
Nossos produtos podem procurar por 
dados disponíveis nos maiores bancos de 
dados de sustentabilidade e 
responsabilidade social corporativa. Eles 
são flexíveis o suficiente para lidar com 
todos os tipos de dados de 
sustentabilidade, cálculos e geração de 
relrelatórios a um nível local, regional ou 
organizacional.

“Eu gostei muito de utilizar o MonitorPro e já usei muitos programas para o 
mesmo propósito, mas nenhum possui uma interface tão simples, é tão 
configurável para as necessidades individuais e possui um suporte contínuo 
como a EHS Data. Uma verdadeira maravilha de desenvolvimento, parabéns.”

Juntando informações

Catherine Wharton Coordenadora Ambiental na KCGM, Kalgoorlie, Austrália

Com diversos tipos de dados, programas 
de monitoramento, fontes de dados e 
requerimentos de relatórios, o 
gerenciamento de informações de 
sustentabilidade pode ser trabalhoso, 
especialmente quando é multiplicada por 
diversas localizações.

• Integração altamente flexível com vários   
 sistemas, como SAP e PI

• Pegada de carbono – importe e entre com  
 todos os dados de energia (ex.: diesel,     
 petróleo, gás, eletricidade) para gerar     
 automaticamente o consume equivalente   
 de CO2, por local.

•• A checagem dos níveis de energia e água   
 ajuda a detector desperdícios.

• Registra desperdícios por tipo, e         
 determina tendências baseado no volume  
 reciclado.

•• Integra aos dados da empresa para gerar  
 automaticamente um Indicador Chave de   
 Desempenho para energia utilizada, uso    
 de água por pessoa departamento ou     
 tonelada de produção.

•• Relatórios completes ajudam na         
 identificação de tendências e melhora o    
 desempenho.

Com os crescentes preços de energia, aumento da legislação, boa cidadania corporativa, pressões do 
mercado, as organizações estão cada vez mais focando na melhoria do seu desempenho de 
sustentabilidade.



Gerenciamento de energia

Nossos sistemas são projetadas para gerenciar dados de energia

• Calcula o uso de energia durante horários  
 específicos do dia para descobrir as horas  
 de uso

• Modificações de metas sem perda de      
 integridade

• Automação total e alertas caso algum     
 dado esteja faltando

•• Relatórios baseados em resultados reais,   
 ao invés de expectativas

• Identifica mal uso de energia e promove    
 economia de dinheiro

• Sistema flexível para o consumo de       
 recursos, como água, esgoto e quaisquer   
 outros dados comumente monitorados.

• Gerencia todos os tipos de dados de      
 energia, incluindo elétrica, a gás,         
 combustível veicular, gasóleo, GLP,       
 energia renovável e mais

• Cálculos automáticos para fatores de     
 conversão de carbono

•• Cria e revisa as pegadas de carbono da    
 organização.

• Cria metas baseadas em acordos de      
 redução de emissão de carbono ou       
 melhoria continua (usando dados        
 históricos para calcular automaticamente  
 as metas necessárias)

•• Importação automática de dados com     
 base na frequência

• Analisa custos com precisão

Nossas soluções auxiliam empresas a entender como e onde eles estão utilizando energia, ao mesmo 
tempo em que reduz os impactos e custos ambientais.

Importe automaticamente qualquer tipo de dado de energia, incluindo elétrica, a gás, combustível 
veicular, gasóleo, GLP, energia renovável e mais. As informações podem ser utilizadas para gerar 
relatórios de consume em um período de tempo, calcular consumo de carbono e custos baseados em 
tarifas individuais e permitindo a visualização do consumo da empresa toda ou de apenas uma 
máquina.

A inclusão de meA inclusão de metas permite que gestores identifiquem o desempenho e identifique áreas de mal uso 
de energia, ocasionando a economia de dinheiro e progredindo com acordo de redução de emissão 
de carbono.


