
A aplicação móvel para gerir o trabalho
dos seus operadores.

MOBILERT.



RT.Mobile permite que as tarefas a realizar sejam organizadas em 

trabalhos a realizar e retornando a informação de forma imediata.

A transmissão de informação em tempo real permite acompanhar os 
trabalhos no terreno e enviar ações corretivas a qualquer momento, 
reduzindo o tempo de resposta e minimizando os riscos.
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TERRITÓRIO

O operador seleciona o grupo de tarefas 
referente à região onde se encontra e acede 
a todos os trabalhos que tem a realizar.

Um indicador percentual dos trabalhos 
realizados informa-o quando o grupo está 
terminado e pode seguir viagem.

A organização dos trabalhos é feita por 
regiões, reduzindo o tempo dispendido em 
viagens pelas tarefas entretanto esquecidas

Região A
Região B

Região C

B

A

C
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A informação recolhida é transmitida 
com informação horária permitindo 
estabelecer métricas de realização, 
identif icar tarefas demoradas, 
tempos de percurso e bottlenecks.

Com essa informação é possível 
maximizar e rentabil izar as tarefas 
distribuídas tornando o trabalho 
mais eficaz.
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TEMPO

Permite ao operador
rentabilizar o seu tempo
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01 02 03 04 05
O utilizador faz
login na aplicação

Escolhe a região
onde está situado

Escolhe a tarefa
que vai realizar

Preenche a informação
e envia para BD

Consulta e edita
a informação

MOBILERT.

WORKFLOW
Para o operador, o workflow é intuitivo e simples de realizar, 
podendo consultar e alterar a informação já introduzida.

Tarefas

REGIÃO A

REGIÃO B
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Registar estados
de equipamentos

Operações que foi
necessário realizar

Registos que teve
de fazer

MOBILERT.

É sempre possível realizar tarefas que não estavam programadas. Estas estão 
agrupadas por tipologia e o operador só tem de escolher o que vai fazer, de um 
conjunto de opções generalistas, podendo escrever observações importantes.

Estados Operações Registos

WORKFLOW
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Ponto de
Intervenção

Local

Equipamento

Parâmetro
Acção

Tarefa Template Ocorrência

WEB Com base num ponto de intervenção e atribuindo-lhe uma tarefa, estas são 
enviadas num template para o smartphone. A ocorrência é uma tarefa já 
realizada, com um valor atribuído.

Ponto de
Intervençãa

RT.MOBILE

01 02 03 04
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O trabalho do seu operador organizado de 
forma fácil, intuitiva e atrativa.

MOBILERT.

 comercial@geomais.pt - www.geomais.pt - +351 21 849 81 19
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