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O ORDO® é um software que supervisiona e moderniza os processos tradicionais de planejamento
de turnos, facilita a navegação de interações complexas de planejamento, motiva os supervisores a
desenvolver melhores resultados de planejamento e envolve a força de trabalho através da
visualização do plano. Intuitivo, o design da tela tátil suporta fácil adoção em todos os conjuntos de
habilidades digitais.

Desenvolvido com fluxos de trabalho configuráveis e intuitivos definidos pelo usuário, o ORDO® é
utilizado tanto em operações a céu aberto quanto em operações subterrâneas.

ORDO® é uma ferramenta robusta que estabiliza e
reduz os riscos do planejamento de turnos -
independentemente de fatores externos. ORDO®
proporciona melhor qualidade e visibilidade dos planos,
assim como um envolvimento contínuo da força de
trabalho com os planos.

Manutenção de um ambiente de
trabalho seguro

Afastamento não planejado

Avaria do equipamento

Condições de trabalho variáveis

Transferência de turnos cruzada

Requisitos regulatórios

Tarefas incompletas

Metas diárias e semanais

Gestão de qualidade

Pressão de tempo sobre as janelas de
planejamento e implantação

PRINCIPAIS BENEFÍCIOSPRINCIPAIS ÁREAS
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PLANEJA MELHOR

AGREGA VALOR

ECONOMIZA TEMPO

ORDO® motiva o supervisor a se concentrar no
desenvolvimento do melhor plano de turnos, o que gera
diretamente melhores resultados de desempenho.

Ao facilitar o planejamento eficiente e a elaboração de
relatórios, particularmente durante os períodos intensos
que ocorrem antes e no início de cada turno, ORDO®
cria um tempo valioso para o supervisor que pode ser
utilizado para o contato presencial de qualidade e o
engajamento com a força de trabalho.

CULTURA DE SEGURANÇA
ORDO® garante que todas as tarefas sejam planejadas,
dotadas de recursos e comunicadas de forma
consistente, assegurando que a força de trabalho
compreenda claramente as exigências das tarefas. A
transparência do plano permite que a força de trabalho
forneça um feedback que pode ser facilmente
incorporado ao plano pelos supervisores em tempo real.
Ao oferecer consistência em torno do planejamento e da
implantação de turnos, ORDO® ajuda a definir e
articular "a maneira como fazemos as coisas por aqui".
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