PRODU
UTO SIGER RECONHECCIDO COMO
O UM PROD
DUTO DE SU
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É com eenorme sattisfação que
e a Algarda ta vê recon
nhecido um dos seus rrecentes projetos –
SIGER – Sistema Integrado de Gestão de Resíduos, integralmente dessenvolvido no seio
Algardaata para reesponder às necessid ades da área ambien
ntal, na veertente de gestão,
tratameento e valorrização de resíduos
r
sóllidos urbano
os.
É aplicáável a todass as infraesttruturas quee trabalham
m dentro de
essa área e que necesssitam de
gerir pesagens dee resíduos,, respeitanndo a classsificação se
egundo a Lista Europ
peia de
Resíduo
os, quer seejam estaçõ
ões de tran
nsferência, estações de
d tratameento, Ecoce
entros e
Centross de Recolh
ha.
O SIGER é um sisstema integgrado que assegura a gestão centralizada da informa
ação ao
de todo o processo inerente à gestão de Resíduos, desde a introduçção dos
longo d
documeentos de peesagem na entrada,
e
pa ssando pelaas validaçõe
es, até à inttegração no
o ERP de
faturaçãão e respetivos outputts. É transveersal a todo
os os departtamentos (PPostos de pe
esagem,
Back Offfice, monittorização, faaturação, ettc.), permittindo o trab
balho permaanente de todos
t
os
utilizadores sobre os mesmoss dados e a introdução
o ou alteraçção dos meesmos por qualquer
q
utilizador, mediantte as respettivas permisssões.
A arquiitetura de funcioname
f
ento On‐Linne /Off‐line assegura o funcionam
mento perm
manente
de todaas as filiais remotas, mesmo
m
em ssituações de
d falha de comunicaçãão com a central
c
e
garantee a sincronização au
utomática dos dadoss com a central
c
quaando a liggação é
restabeelecida.

O desenvolvimento deste produto está assente em tecnologias recentes, que garantem a
customização e manipulação das vistas de consulta de dados por utilizador, exportação dos
dados (Excel, PDF, Word, etc.) assim como a extensibilidade do sistema para integração de
novos módulos e periféricos.
Sistema certificado segundo as diretrizes legais impostas pela DGCI (Direcção Geral de
Impostos).
No passado dia 1 de Dezembro, concluiu‐se com sucesso a segunda fase do projeto SIGER
no parceiro TRATOLIXO, o qual manifestou o seu reconhecimento pelo excelente projeto e
equipa de apoio, relevando que a seu tempo todos identificarão as mais‐valias desta
implementação.
“Maior eficiência e eficácia com a conclusão da 2ª fase do Projeto SIGER”
Fonte: TRATOLIXO
Se ainda não é nosso cliente, aproveite esta oportunidade para nos contactar e expor o seu
projeto. Teremos todo o gosto em ser o seu parceiro tecnológico. Contacte‐nos através do
email: comercial@algardata.pt.

