MAPA OPERACIONAL
Apresentação Treinamento

O QUE É O MAPA OPERACIONAL

SUA EMPRESA NOS
TRILHOS
Ferramenta Pioneira, não
existente em nenhum outro
sistema de gestão de
Prestadoras de serviços, o
Mapa Operacional é sucesso
sempre que é implantado.
Depende de um bom trabalho
em equipe para a definição
das regras e controle, mas
compensa evitando gastos e
pagamentos operacional
desnecessários, pois agora o
setor Pessoal e Operacional
são monitorados pelo
Comercial.

Tela principal do Mapa Operacional

O Mapa Operacional é uma ferramenta do Sistema GEO que permite a
empresa definir e controlar regras de operação de cada novo contrato no
ambiente OPERACIONAL de sua empresa . Diferente da FIS que define o
contrato em um aspecto mais abrangente, e monitora os resultados, o
Mapa Operacional insere “regras” e limites para a implantação em um
âmbito real de utilização , a partir do contrato, cada locação de seu
contrato, e cada posto de seu contrato, com seus devidos funcionários.
Com estas definições o departamento Pessoal e Operacional agora tem
regras e limites para inserir, retirar, remanejar cada um de seus
funcionários, através do Sistema Comercial.

Como utilizar o Mapa Operacional
O local aonde se localiza a ferramenta é na Tela da FIS, complementando
esta opção. Veja abaixo :

Tela Principal

Na imagem acima de exemplo é possível observar um contrato já definido, bem como suas locações postos:
Clicando em um contrato, a “aba” referente a este é visualizada :

Descendo na árvore a esquerda, vemos a definição operacional da locação :

Prosseguindo , chegamos ao Posto de trabalho , que é a menor definição do ambiente de trabalho dos funcionários
dentro de cada Locação:

Finalmente, após o Posto, temos a definição das vagas abertas para os funcionários que irão trabalhar naquele posto.
Após definida a nova vaga, o Pessoal poderá utilizar para o novo funcionários, e o mesmo será visto aqui como
consulta:

Abaixo vemos um exemplo de uma vaga não ocupada, em um posto com duas vagas disponíveis :

Para criar as definições do Mapa Operacional é muito simples, e inicia na definição do contrato, clicando no botão
INSERIR :

Aqui o Comercial define o código do novo contrato e o seu número definitivo no sistema GEO. Veja abaixo

Se o contrato já existir no sistema GEO (implantação posterior do Mapa) , o usuário pode clicar na caixa “autopreenchimento” e o sistema se encarrega de montar atráves do que está hoje implantado .

Após inserir o contrato, preenchemos todos os dados do contrato na aba correspondente :

Na mesma tela podemos inserir o controle de auditoria do matéria e equipamento utilizado no operacional:
O Controle de saída destes equipamentos são feitos no SIE e SIO, e agora podem ser controlados. Através de
quantitativos por “grupos” de itens (rádios, coletes,etc) o sistema se encarrega que a saída destes patrimônios seja
devidamente monitorada:

Após o Contrato Inserimos as Locações, clicando na aba “locações” e no botão inserir :

Uma vez definida, acessamos a aba e colocamos os dados monitorados:

Na mesma tela vemos os atalhos de acesso a outras ferramentas de auditoria :

Nestas controlamos os insumos mensais para cada cliente , e da mesma forma do contrato, os equipamentos que são
locados. Outra ferramenta de controle que podemos acessar diretamente pelo Mapa, são as “regras de negócio” , outra
avançada ferramenta do SIP, aonde se podem definir regras de “cálculo” da folha :

Podem ser liberadas/bloqueadas para cada processo de folha :
Funções permitidas : Funcionários de outra função são automaticamente bloqueados no processo
Verbas Vantagens : Qualquer verba não desejada pode ser bloqueada no processo de folha. Ex 150 – Hora extra
Operadores Permitidos , exemplo :Somente os operadores X Y e Z podem operar nesta locação
Folhas Permitidas, Exemplo : Somente a folha 1 e 3 podem ser processadas na locação
Valor Máximo : Se o pagamento de um funcionário ultrapassar certo valor, o processo é bloqueado
Finalmente, acessando a aba “posto” podemos inserir os postos de serviço :

E após criar os postos , inserir os dados de controle :

Tipos de escala, função, sindicato, tetos de salário, tipo de vale e vários outros campos podem ser definidos.
Após criar toda a estrutura, o operador cria “vagas” para os funcionários, que poderão ser utilizadas pelo SIP no
cadastro destes.

Indicando a quantidade de vagas , o Mapa Operacional cria estas vagas disponíveis de acordo com definido pelo
contrato do comercial:

Ao se utilizar de uma vaga pelo SIP, a aba funcionário é ocupada e atualizada com os dados deste para consulta:

A cada tentativa de remanejar, ocupar ou inserir funcionários pelo SIP e SIO tem a operação controlada pelo Mapa
Operacional , podendo ser bloqueada ou impedida de realizar, de uma forma totalmente segura.
Isto gera tranquilidade e confiança para a empresa, que agora possui mais uma forma de evitar erros e gastos
desnecessários.
Esta é uma ferramenta em constante aperfeiçoamento e é exclusiva do seu sistema GEO.
Fim do treinamento
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