SIGER é um produto ALGARDATA conheça os nossos produtos

SIGER

Mobile
Enterprise

Mobile
Logistics

Soluções
SAAS

Integrador
Host / ERP
Primavera

comercial@algardata.pt | www.algardata.com
Sede
Zona industrial de Loulé
Edifício Inovacenter
8100-272 Loulé

Lisboa
Pólo Tecnológico de Lisboa
Estrada Paço do Lumiar Lt. 3
S 110, 1600-546 Lisboa

T +351 289 300 180
F +351 289 302 173

T +351 217 123 060
F +351 217 123 069

Mailing
Plugin

CardMeal
Plugin

Camping

Online
Store

Contacto do Distribuidor Local

Solução
de Gestão
de Resíduos
Centralizada.
Otimizada para
trabalhar 24/7.

Portugal    Espanha    Argentina    Angola    Cabo Verde    Moçambique    Brasil
tecnologia aplicada à gestão

Módulo de Monitorização

Gestão de planos de caracterização por circuitos para caracterização dos resíduos.
Registo de leituras referentes as atividades de monitorização.
Relatórios estáticos de monitorização e caracterização para controle de parâmetros.

Módulo de Contratos

Controlo de autorizações de carga/descarga mediante criação de contratos.
Controlo de licenças de autorizações de códigos LER por cliente.

∙ Qual o tempo/recursos gastos pela sua empresa para

   produzir a informação SIRAPA?

Módulo de Cartões

Definição de cartões identificando cliente, viatura, circuito, origem e/ou resíduo.
Emissão automática de documentos de pesagem por leitura de cartões.

∙ Sem exigir ligação permanente à sede consigo assegurar

   o funcionamento de todas as filiais 24horas/7dias!

∙ Pretende garantir a classificação dos seus produtos

Listas e formulários

   segundo a codificação LER?

∙ Manter a operação descentralizada e garantir a fiabilidade

  e consistência da informação é uma preocupação?

Aurora SIGER é uma solução completa de
gestão de resíduos adaptada à área do ambiente,
aplicável a Estações de Transferência, Ecocentros
e Centros de Recolha.

A arquitetura do sistema modelar permite a separação das responsabilidades de cada perfil da
área de negócio, assim como a integração de
novos módulos/funcionalidades que o cliente
possa requisitar.
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2.

3.

Back Office | O Back Office
é o sistema central, normalmente instalado na Sede, que
permite a gestão centralizada
de toda a informação.

Front Office | O Front
Office é instalado nas portarias,
tendo como função o lançamento de pesagens, transferências e outros documentos
relevantes à área de negócio.
O Front Office trabalha de
modo store and forward, ou
seja, os dados são sempre
guardados localmente, não dependendo assim de comunicação permanente com a central.

Reporting | A comunicação
é assegurada por um sistema
de integração automático nos
dois sentidos, conforme intervalo de tempo definido pelo
utilizador.
O módulo de Reporting permite
fazer a análise de toda a informação de um modo centralizado e atualizado.
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Listas e formulários totalmente configuráveis, permitindo alterar a disposição dos campos, filtros e agrupamentos,
assim como a sua a impressão ou exportação para os formatos mais conhecidos (excel, pdf, etc.).
▶ Listas de preços

▶ Acessos por grupos de utilizador

▶ Gestão de obras

▶ Definição de tipos de artigos

▶ Documentos configuráveis

▶ Gestão de taxas

▶ Suspensão de créditos

▶ Sistema de navegação tabelado
permitindo visualizar várias
vistas ao mesmo tempo

▶ Validação de clientes,
viaturas e obras

▶ Sugestão de clientes

BArra Lateral

Barra lateral com documentos em aberto com acesso rápido através de clique.
Pesquisa de documentos antigos através de vários critérios.
Campos disponíveis/obrigatórios conforme a definição do tipo de documento.
▶ Tipos de documentos
▶ Pré-visualização dos valores/taxas
▶ Ligação configurável
a balança de interface série
▶ Operações sobre
documentos/ transformação
▶ Folha de caixa por utilizador/secção

▶ Pré-visualização ou
reimpressão de documentos
▶ Pesquisas de clientes
e de documentos
▶ Definição até três clientes
▶ Filtro automático de artigos
▶ Módulo de exploração configurável de
fácil utilização de toda a informação

▶ Definição de hierarquia de pastas
▶ Gestão de utilizadores integrada
▶ Gestão centralizada
e separada da aplicação
▶ Relatórios configuráveis
através de editor gratuito
▶ Envio automático
de relatórios por email

Benefícios
Administração

Segurança

Dados gerais

Entidades

Módulos
Exploração

▶ Fiabilidade

▶ Otimização

▶ Flexibilidade

▶ Rentabilidade
▶ Segurança

Sincronização

Integração

Documentos

▶ Integração

Monitorização

Contratos

Cartões

▶ Rastreabilidade de Redução de Custos

