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Seus benefícios imediatos

Informação auditável
Todas as ações realizadas dentro do sistema são capturadas, 
registrando a ação, horário, pessoa responsável e todas as 
outras informações relevantes para assegurar uma pista de 
controle para a certificação ou verificação dos dados. 

Relatórios de conformidade claros, consistentes e 
válidos para os reguladores e outras partes 
interessadas, reduzindo o risco de acusações 
legais enquanto aumenta a produtividade. 
Sistemas configuráveis de alarme garantem a 
detecção de problemas com licenças. 

Melhor controle de conformidade

Eficiência e qualidade melhoradas
Do planejamento de programas de monitoramento até 
horários para importar, checar, validar, alertar, 
comparar e até mesmo distribuir relatórios, a 
automação economiza tempo. Um banco de dados 
central obtém dados de diferentes fontes e as une, sem 
ligações caras e complicadas. Isso pode melhorar muito 
a qualidade dos seus dados e informações.

Sem custos ocultos
Nossos sistemas são gerenciados 
profissionalmente através de uma equipe interna 
de desenvolvedores, que asseguram-se de 
implementar as funções que se tornam 
necessárias para a base de usuários. O serviço de 
manutenção do MonitorPro garante a 
implementação de todos os novos lançamentos 
sem cusem custo extra.

“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.” Catherine Wharton

KCGM, Australia



Validação de dados
Diminui severamente a extensão do erro humano 
e economiza tempo com uma entrada de dados 
de único ponto. A validação é feita em tempo real 
para integridade e conformidade. Avisos de 
controle sanitário automáticos contra 
impossibilidades físicas e anormalidade de erros 
já estão no estágio de entrada de dados.

Gerenciar obrigações
Centralize obrigações, autorizações e políticas, e 
conecte-os as suas respectivas condições e 
obrigações. Gestores sêniores 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, isso é, ponto a ponto. 

Login seguro e contas de usuários com nomes 
permite que os administradores personalizem o 
acesso de cada indivíduo. Permite que pessoas de 
fora da empresa acessem elementos específicos, 
definindo permissões de edição de dados.

Segurança de dados
O MonitorPro pode ser usado sem uma conexão 
de rede e, portanto, pode ser usado em 
localizações remotas, bastando baixar a 
programação de monitoramento para um celular 
ou tablet. Os dados são automaticamente 
enviados para o MonitorPro assim que houver 
uma conexão de rede disponível.

Conectividade

Gerenciar e classificar um grande volume de dados pode 
ser muito caro e demorado. Deixe que o MonitorPro 
gerencie e importe dados perfeitamente a partir da fonte 
para o seu banco de dados do MonitorPro. O programa 
pode se conectar com o Outlook e possui um sistema 
flexível para filtrar e enviar diferentes tipos de arquivos 
para os importadores corretos. 

Envie seus dados diretamente para o e-mail

Características 
distintas
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O MonitorPro pode ser empregado de diversas maneiras, em seu 
próprio servidor ou na nuvem. O MonitorPro pode ser usado como uma 
central técnica e administrativa de um sistema, de maneira 
independente ou em modo de cliente/servidor de rede.

Um aplicativo de navegador permite o compartilhamento rápido de 
informações. Usuários podem visualizar, analisar, disponibilizar e 
inserir dados de maneira intuitiva e com uma interface amigável. 
Celulares e tablets de todos os tipos podem ser conectados ao 
MonitorPro, onde os dados carregados podem ser adicionados e 
validados com a programação enquanto os usuários não estão no 
sistema.

Emprego flexível, serve para qualquer situação

O MonitorPro Field pode gravar as coordenadas de GPS de leituras, 
que podem ser validadas quando comparadas à localização do ponto 
coletado no banco de dados. Integração perfeita com o Google Maps, 
Google Earth, ArcMap e MapInfo faz com que os pontos de 
monitoramento fiquem destacados nos mapas. Também é possível 
fazer, por exemplo, gráficos de contorno de nível de lençóis freáticos.

Interpretação e visualização
Vistas de calendários, para destacar avisos de conformidades, tarefas 
e programações de monitoramento. Veja claramente o estado de 
tarefas individuais ou aquelas associadas a uma obrigação específica. 
Tabelas e gráficos podem ser facilmente adicionados ao painel de 
controle do usuário, permitindo a visualização em tempo real dos 
dados.

Representação geográfica


