Gerenciamento de Trabalhadores

Verificação de funcionários para aumentar a segurança dos locais de trabalho

Você pré-qualificou seus fornecedores no nível da empresa, mas e os trabalhadores que chegam aos seus locais? Eles são
qualificados? Eles concluíram o treinamento necessário? A solução de Gerenciamento de Trabalhadores da Avetta oferece
visibilidade em nível de funcionário para garantir que os trabalhadores contratados sejam certificados e treinados para realizar
suas tarefas com segurança.

Como funciona
1

A Avetta configura seus
requisitos de qualificação
e treinamento por função
e localização.

2

Os terceirizados carregam
licenças e certificados e concluem
o treinamento para comprovar a
conformidade antes que os
trabalhadores cheguem ao local.

3

Avalie a conformidade dos
funcionários em qualquer
lugar do campo com qualquer
dispositivo inteligente e
crachás de trabalhadores.

Os benefícios
Locais de trabalho mais seguros

Admissão mais rápida

Gerencie a segurança do local de forma
eficaz, monitorando quem entra nos locais
de trabalho e a que partes do local cada
pessoa tem acesso. Garanta que os
trabalhadores sejam qualificados e
treinados para executar funções críticas.

Os trabalhadores contratados ficam
prontos para trabalhar mais
rapidamente, completando treinamentos
e avaliações específicas do local antes
mesmo de chegar ao trabalho.

Risco reduzido

Trabalho de qualidade superior

Reduza o risco de incidentes e
intimações caros com visibilidade das
qualificações e do treinamento de cada
trabalhador contratado.

Aproveite ao máximo o investimento
em terceirização garantindo que
apenas as pessoas certas possam
trabalhar em seus locais.

Desde que começamos a trabalhar com a Avetta, estamos muito mais à vontade com nossos prestadores de serviços.
A solução Avetta é uma ferramenta poderosa, e, como é líder do setor, podemos usá-la para aumentar a segurança.
- Nick Wilkerson, diretor de segurança da SBA Communications
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As capacidades
Treinamento e exames on-line
Economize tempo implementando o treinamento de
admissão on-line antes mesmo que os funcionários
contratados cheguem aos seus locais. Garanta a retenção
adequada do conhecimento por meio de avaliações.

Gerenciamento de licenças e certificados
Confirme que os trabalhadores tenham a documentação
necessária para realizar trabalhos em seus locais com um
sistema de gerenciamento de documentos fácil de usar. Além
disso, você pode criar certificados a partir de uma variedade
de formatos para atender aos seus padrões e aos requisitos
específicos das organizações de segurança aplicáveis.

Rastreamento de conformidade
Defina facilmente seus requisitos de qualificação e
treinamento por função e localização. Visualize rapidamente
a conformidade do trabalhador e seja notificado sobre
quaisquer alterações pendentes na conformidade.

Suporte a vários locais e vários idiomas
Compartilhe facilmente informações dos trabalhadores em
vários locais para reduzir esforços duplicados. O suporte
multilíngue está disponível para uma experiência local em
todas as cadeias de suprimentos globais.

Confecção de crachá
Crie crachás para aplicação no local. Digitalize facilmente
crachás de qualquer dispositivo inteligente para controlar o
acesso aos seus locais ou verificar a conformidade dos
trabalhadores já no local.

Painéis personalizáveis
Obtenha uma visão geral de todos os trabalhadores
contratados por empresa, função e localização. Veja
facilmente detalhes de documentos, histórico de treinamento
e dados de qualificação de funcionários individuais.

Veja o Gerenciamento de
Trabalhadores em ação
Agende sua demonstração hoje mesmo em avetta.com/demo
Para saber mais, acesse avetta.com/solutions/worker-management
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