SOLUÇÕES

CODE.DOC
SIMPLIFIQUE A GESTÃO DE TODO O CONTÉUDO DA SUA ORGANIZAÇÃO.

A Solução CODE.DOC da SINGLECODE realiza processos de captura, gestão,
perservação e armazenamento dos seus contéudos, fazendo uso da gestão de processos e
workflow para automatizar tarefas e poupar tempo.

Arquive e centralize toda a correspondência e documentação da sua empresa. Realize
pesquisas mais rápida e intuitivas com meta-informação nos documentos. Tenha acesso às
várias versões dos documentos em qualquer momento. Crie os passos e etapas para cada
tipo de tarefa que necessita. Agilize o trabalho com integração com outras aplicações de
negócio. Faça uso dos workflows para automatização de tarefas. Receba alertas
despoletados quando as regras de negócio não são cumpridas.

Simplificar o dia-a-dia das empresas. Aumentar a eficiência dos processos. Garantir o
acesso a informação relevante. Controlar indicadores para gerir eficazmente.
Otimize. Acelere. Controle. Cresça.

CODE. NET
AUMENTE A EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E RAPIDEZ.

A Solução CODE.NET da SINGLECODE permite implementar infra-estruturas de
comunicações, garantindo a segurança, fiabilidade, escalabilidade e performance exigida ao
cumprimento dos objetivos de negócio da sua empresa ou organização.

Garanta a funcionalidade, disponibilidade e qualidade das suas infra-estruturas de
comunicações. Obtenha uma gestão otimizada das soluções. Assegure a proteção dos
seus dados. Faça a gestão integrada de equipamentos e soluções (postos de trabalho,
identidades e acesso, recursos, sistemas e plataformas). Armazene e monotorize dados e
relações.

Organizações eficientes e seguras. Comunicações, Segurança e Controlo desenhadas
à medida. Gestão completa e unificada. Implementação e monotorização dos
serviços. Soluções integradas para aumentar a a agilidade empresarial, a eficiência
das estruturas, reduzir riscos e custos.
Otimize. Proteja. Monotorize. Cresça.

CODE. UNITY
AUMENTE A RENTABILIDADE DOS SEUS NEGÓCIOS.

A Solução CODE.UNITY da SINGLECODE permite criar sistemas integrados de
informação, adaptados a cada negócio, empresa ou organização. Liga sistemas e dinamiza
a comunicação e a colaboração de toda a organização em torno da estratégia de negócio.

Obtenha informação de qualidade, detalhada e rigorosa. Obtenha uma solução única, e
preparada para evoluir à medida dos objetivos estratégicos da organização. Ganhe
flexibilidade, agregue informação. Reduza custos e aumente o nível

de desempenho.

Acesse facilmente e rapidamente à informação. Tome descisões em tempo útil. Ganhe
transparência nos processo de negócio. Adicione valor para os clientes. Obtenha
interoperacionalidade de sistemas, com uma arquitetura de maior abertura e eficiência.

Um sistema único integrado de informação. O sistema específico da sua empresa que
a distigue das demais, e que a coloca à frente da concorrência.
Otimize. Acelere. Controle. Cresça.

CODE. CORP
DÊ FLEXIBILIDADE, INTERATIVIDADE E EFICÁCIA À SUA EMPRESA.

A Solução CODE.CORP da SINGLECODE integra um conceito inovador de comunicação
para empresas, permitindo distribuir contéudos para uma audiência segmentada e em
tempo real.

Comunique diretamente no ponto de venda ou no ponto de decisão, eliminando o gap de
tempo e distância entre o seu produto e o cliente-alvo. Complemente os meios tradicionais
de comunicação com suportes dinâmicos. Reduza a perceção de tempo de espera nos
locais de atendimento do seu público. Faça uma gestão estratégica de local, tempo e
duração da exposição dos seus contéudos. Reforce a imagem da sua marca, com uma
experiência diferenciada com o cliente. Otimize todos os processos de comunicação interna
da sua empresa ou organização.

Comunicações, Segurança e Controlo desenhados à medida. Gerir de forma fléxivel e
interativa. Implementar e monotorizar serviços. Aumentar a agilidade empresarial e a
eficácia nas vendas.
Otimize. Relacione. Controle. Cresça.

CODE. QUALITY
OTIMIZE A GESTÃO DE PROCESSO E QUALIDADE DA SUA EMPRESA.

A Solução CODE.QUALITY da SINGLECODE permite melhorar os processo da sua
empresa, proporcionando uma linguagem clara na melhoria contínua da qualidade,

Analise causas, com ações imediatas, corretivas e preventivas. Faça uma gestão completa
e otimizada das não conformidades do seu negócio, permitindo o alcance de qualidade
desejado e as certificações normativas exigidas. Controle prazos e resultados das ações
corretivas e preventivas. Aumente a velocidade e qualidade na tomada de decisões, com
segurança e agilidade no acesso à informação. Obtenha um maior comprometimento de
todos os envolvidos. Receba notificações de ocorrências e ações em relatórios prontos em
um clique. Obtenha relatórios de pevenção de novas não conformidades.

Simplificar o dia-a-dia das empresas. Aumentar a eficiência dos processos. Garantir o
acesso a informação relevante. Controlar indicadores para gerir eficazmente. Agilizar
o trabalho com integração com outras aplicações do negócio.
Otimize. Acelere. Controle. Cresça.

CODE. WELD
FAÇA UMA GESTÃO EFICIENTE DA PRODUTIVIDADE DA SUA FÁBRICA.

A

Solução

CODE.WELD

da

SINGLECODE

permite

a

captura,

transmissão

e

armazenamento dos dados de soldadura da sua unidade, fazendo uso da gestão de dados,
em tempo real, por forma a sustentar a tomada de decisão no âmbito do planemanto fabril e
orçamentação.

Adquira e centralize indicadores e dados fiáveis dos processos de soldadura. Melhore a
qualidade e desempenho. Centralize a informação. Controle a produtividade da sua fábrica.
Obtenha uma base de dados de indicadores com vista a apoiar as decisões. Garanta a
existência de um histórico para implementação de melhorias a aplicar. Faça uso dos
workflows para automatização de tarefas. Receba alertas despoletados quando os
parâmetros e regras não são cumpridos.

Aumentar a eficiência dos processos. Obter evidências. Acompanhar metas e
resultados. Garantir segurança e agilidade no acesso à informação. Controlar
indicadores para gerir eficazmente.
Otimize. Acelere. Controle. Cresça.

CODE. SPEC
ASSEGURE O PLANEAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLO DOS PROJETOS.

A Solução CODE.SPEC da SINGLECODE permite a sistematização do conjunto de
especificações técnicas, documentação, análise, validação e gestão de requisitos,
decorrentes quer da legislação aplicável, quer das necessidades/requisitos dos clientes.

Promova a melhoria contínua dos processos, manutenção e controlo dos registos. Organize
e sistematize as atividades respeitantes às diferentes áreas de intervenção. Previna e
controle a ocorrência de desvios em qualquer fase de produção do produto ou serviço.
Assegure e demonstre a sua capacidade para fornecer serviços. Reforce o desempenho,
procurando chegar aos “zero defeitos”. Trabalhe de acordo com os planos estabalecidos,
com os meios e tarefas para o objetivo final. Avalie e lance medidas corretivas e preventivas
adequadas.

Simplificar o dia-a-dia das empresas. Aumentar a eficiência dos processos. Garantir o
acesso a informação relevante. Controlar indicadores para gerir eficazmente. Agilizar
o trabalho com integração com outras aplicações do negócio.
Otimize. Controle. Cresça.

CODE. KHEM
MONOTORIZE A SUA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA EM TEMPO REAL.

A Solução CODE.KHEM da SINGLECODE realiza processos de captura, gestão e
armazenamento de dados ambientais da sua exploração agrícola, permitindo uma gestão
eficiente dos seus recursos – económicos, naturais e humanos, através de uma tecnologia
sem fios e de baixo custo de implementação.

Obtenha dados relativos a: ar, temperatura, humidade do solo, pluviosidade, direção e
velocidade do vento, molhamento foliar, radiação solar, em tempo real. Relacione dados
adquiridos das unidades produtivas a partir de zonas geográficas distintas. Faça uma
gestão sustentável do seu negócio. Otimize a tomada de decisão baseada na
monotorização e evolução de dados concretos. Armazene

e exporte dados para fácil

leitura e interpretação.

Aumentar a eficiência dos processos. Avaliar informação relevante. Controlar
indicadores para gerir eficazmente. Agilizar o trabalho com integração com outras
aplicações do negócio.
Otimize. Controle. Cresça.

