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Plataforma de Software de Sustentabilidade

ISystain é nosso conjunto flexível de módulos de software baseados na nuvem para gerenciar segurança,
saúde, meio ambiente, carbono, responsabilidade social corporativa e muito mais.

Com o iSystain, é possível medir quase todos os aspectos da operação de um negócio de forma responsável.
Descubra seu desempenho padrão e defina metas para melhorar continuamente. Trabalhamos duro para
tornar nossa plataforma fácil de usar e flexível o suficiente para lidar com os requisitos legislativos obrigatórios
e voluntários em constante mudança e com as normas internacionais.

PRINCIPAIS SOLUÇÕES

AGENDE UMA
CONSULTA GRATUITA
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Conformidade e governança 
Operando dentro de uma estrutura de
governança robusta, com as ferramentas
certas, simplifica os requisitos de
conformidade e garantia de uma organização.

Saúde, segurança e meio ambiente 
Operar uma organização que cuida de seu
pessoal, do meio ambiente, das comunidades
locais e do patrimônio exige compromisso e
um excelente software.

Relatórios de sustentabilidade e impacto
Cria relatórios, divulga as medidas
implementadas para conscientizar as
pessoas e gera sustentabilidade para o
planeta, assim como impactos positivos, que
conquistam a confiança das partes
interessadas, melhoram a reputação de uma
organização e ajudam a identificar riscos
futuros e novas oportunidades.

Relatórios de investimento social
Investe em programas que geram um
impacto social e ambiental positivo,
juntamente com um retorno financeiro, e
demonstra o compromisso de uma
organização com a sociedade em que opera.

iSystain

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Arquitetura orientada a dados, o que permite
alta flexibilidade e configurabilidade.

Desenvolvido para coexistir em um
ecossistema de outros sistemas.

Projetado desde o início até adquirir
informações de outros sistemas.

Cada módulo é projetado para se integrar
com ferramentas essenciais, como fluxo de
trabalho, ação, notificações e coleta de dados.

Cada módulo também contém um processo
específico para o processo de negócio
projetado para impulsionar.

Inclui uma camada de inteligência de
negócios que ajuda a transformar dados em
informação.
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