


Um único aplicativo para cobrir todas as necessidades de coleta de dados.
Torne-se digital usando o aplicativo Gorilla Site Tracking.

Colete, receba e envie dados em tempo real e de qualquer lugar.
Elimine erros e aumente a produtividade.
Centralize suas informações comerciais.

Acompanhe, monitore e analise as informações coletadas.
Padronize e agilize a entrega de informações entre os membros da sua equipe.

Formulários para controle de atividades de O&M

Controle de eventos e despesas por centro de custo ou projeto.



Gorilla Site Tracking é o único aplicativo móvel capaz de preencher e 
enviar automaticamente formulários de eventos operacionais de 

O&M de uma operadora de telecomunicações em tempo real.
Não há necessidade de retrabalho no escritório, o aplicativo envia 

automaticamente formulários preenchidos no Excel.

Formulários para controle de atividades de O&M

Controle de eventos e despesas por centro de custo ou projeto.

Controle Controles  O&M Controle de eventos Controle de usuário

Ativo OPEX Manutenção Controle de deslocamento

Inventário CAPEX Consumo de combustivel Histórico de uso

Auditoria Controle de consumíveis Controle de entrada e saída

Controle de abastecimento Controle de multas

Controle antifraude Preservação do veículo

Controle de desempenho



Gorilla Site Tracking é uma ferramenta de baixo custo que 
garante maior produtividade para os gerentes de operações de 
O&M, reduzindo os custos de OPEX e garantindo o controle dos 

ativos CAPEX, de maneira orientada, rápida e segura.

Formulários para controle de atividades de O&M

Controle de eventos e despesas por centro de custo ou projeto.

Controle Controles  O&M Controle de: Controle de eventos

Ativo OPEX Manutenção corretiva Histórico de eventos

Inventário CAPEX Manutenção preventiva Monitoramento de eventos

Auditoria Sistema de terra Monitoramento de desempenho

Sistema elétrico Análise de custos OPEX

Sistema de RF Recuperação de serviço

Equipes Recuperação de site

Vandalismo Custo de recuperação

Roubou Monitoramento de localização de 

Entrada e saída de chaves Controle do usuário de chaves

Monitoramento de acesso Localização dosusuarios de 

Controle de inventário de chaves Controle de equipe tecnica

Insumos aplicadas Logística de equpe tecnica

Ativos aplicados Controle de atividades de campo

Atividade realizada Controle de produtividade

Qualidade dos serviços realizados

Garantia dos serviços prestados



Garanta maior produtividade para suas equipes de campo, evite erros nos 
formulários de eventos preenchidos em campo e editados no escritório.

Reduza as perdas de materiais, suprimentos, refrações aplicadas em eventos 
de manutenção corretiva e preventiva.

Control  Controles  O&M Control de: Control de eventos

Activo OPEX Mantenimiento correctivo Historial del evento

Inventario CAPEX Manutención preventiva Monitoreo de eventos

Auditor Consumo de insumos Monitoreo de rendimiento

Sistema de tierra Análisis de costos OPEX

Sistema eléctrico Recuperación del servicio

Sistema RF Recuperación del sitio

Equipos El costo de recuperación

Vandalismo Monitoreo de ubicación llaves

Robo Control de usuario llaves

Entrada y salida de llaves Ubicación de usuarios llaves

Monitoreo de acceso Control de cuadrillas

Control de inventario llaves Logistica de cuadrillas 

Insumos aplicados Control de actividades de campo

Activos aplicados Control de productividad

Actividad realizada

Calidad de los servicios realizados

Garantía de los servicios prestados

Formulários para controle de atividades de O&M

Controle de eventos e despesas por centro de custo ou projeto.



Site acquisition

Controle de produtividade 
da equipe

Network data 
acquisition

Formulários para controle de atividades de O&M

Controle de eventos e despesas por centro de custo ou projeto.

Controles  O&M Controle de: Controle de eventos

OPEX Atividade realizada Análise de produtividade de equipe tecnica

CAPEX Retorno da atividade realizada Análise de desempenho de equipe tecnica

Atividade realizada por HxH Análise de qualidade por equipe tecnica

Controles  O&M Formulário digital Nota

OPEX Relatório fotográfico

CAPEX Formulário de Candidato

Lista de verificação da documentação

Lista de verificação de segurança

Esboço de energia

Temos em nossa biblioteca 

formulários para site acquisition que 

podem ser personalizados de acordo 

com as necessidades da operadora.

Controles  O&M Levantamento de campo Aplica-se a:

OPEX Levantamento de campo para planta externa Engenharia

CAPEX Localização e classificação de poste Implementação de rede

Levantamento e classificação de elementos de rede. Manutenção de rede

Coordenadas geográficas precisas até 3 metros. Extensão de rede

Cálculo de esforço mecânicas.



Contato
Correo. info@rhinodatacomm.com
www.rhinodatacomm.com


