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Software as a Service



ZYGHT é um software como serviço para segurança, saúde ocupacio-
nal e gestão ambiental que ajuda a melhorar a conformidade atra-
vés de melhores práticas e processos padrão, personalizáveis para 
cada empresa através de tecnologia de ponta entregue na nuvem, 
aplicativos e análise de dados, com a capacidade de integração com 
outros softwares.

Melhorar o 
cumprimento 
das normas 
corporativas 

Reduzir os aciden-
tes de trabalho e os 
incidentes ambien-
tais 

Melhorar a con-
formidade legal e 
as relações com 
os órgãos regula-
dores

Cumprir regras 
e evitar multas

Melhoria da eficiên-
cia operacional e 
análise de dados

Reduz significati-
vamente o uso de 
papel

Benefícios

Características
Gestão da avaliação de risco
Gerenciamento de treinamento e competências 
de funcionários
Cumprimento das exigências legais
Cumprimento dos compromissos ambientais
Gerenciamento de resíduos e substâncias
 tóxicas 

Caminhadas de segurança e auditorias padrão no 
local
Segurança comportamental
Licenças de trabalho e ART no campo com assina-
tura digital
Auditorias de terceirizados
Relatório e investigação de incidentes
Planejamento e monitoramento de ações corre-
tivas 



Acompanhamos nossos clientes durante toda a experiência de utilização de nosso 
software para que possamos melhorar juntos de forma eficiente e dinâmica.

Customer Success
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Fornecemos assistência tanto 
para a versão desktop quan-
to para nosso aplicativo por 
meio de nossa equipe de su-
porte.

Fornecemos a nossos clientes 
as ferramentas necessárias 
para alcançar seu sucesso a 
partir do acompanhamento de 
nossos especialistas.

Acesso a documentação e 
vídeos de treinamento que 
ajudarão a compreender fa-
cilmente como funciona o ZY-
GHT e a obter certificações do 
curso.

Inclui correções de bugs encontra-
dos no software e acrescenta novas 
funcionalidades. Acesso às últimas 
versões do sistema para todas as 
plataformas: aplicativo e desktop.

Tecnologia

BI & Analytics: 
Power BI

Cloud computing: 
Microsoft Azure

Mobile Apps:
 iOS, Android

Integrações: 
API

http://www.zyght.com
http://www.zyght.com
mailto:info@zyght.com
https://www.zyght.com/pt/solicita-uma-demo/

