
Crie um ambiente de escritório moderno e 
flexível para seus colaboradores prosperarem
Crie um ambiente de trabalho moderno que minimize os custos imobiliários e garanta a saúde e a segurança dos 
colaboradores, além de oferecer à sua equipe a flexibilidade de que ela precisa. Aponte e clique para oferecer 
aos colaboradores um sistema de reserva de mesas fácil de usar e otimize o ambiente do seu escritório com base 
em dados de ocupação em tempo real. Automatize os fluxos de trabalho para entradas ou higienizações e faça 
alterações rapidamente para acompanhar o surgimento de novas regulamentações.

Invista em um aplicativo moderno de gestão de escritório

Dê à sua equipe a flexibilidade de que 
ela precisa 

Permita que a sua equipe reserve espaços 
de escritório com facilidade e quando 
necessário em um aplicativo conveniente 
para dispositivos móveis. Facilite a vida 
de seus colaboradores que trabalham 
totalmente remotos ou de forma híbrida 
permitindo que acessem os escritórios em 
segurança, ou que reservem uma mesa 
ou uma sala de reuniões. Faça com que 
a sua empresa seja reconhecida como 
empregadora inovadora e digitalizada que 
cuida de seu capital humano.

Otimize seu espaço de escritório e 
seus custos imobiliários 

Ofereça aos seus gerentes de instalações 
visualizações de back-office em tempo real 
do uso do espaço físico e ajude-os a 
eliminar os custos desnecessários com 
imóveis e manutenção. Reorganize e 
otimize seus espaços de escritório em um 
painel dedicado, agindo com base em 
dados gerados em tempo real (uso, 
ocupação ou trilhas de movimentação), e 
faça a transição para um ambiente de 
trabalho moderno e econômico.

Garanta a saúde e a segurança dos 
funcionários e acompanhe a evolução 
das regulamentações 

Implemente rapidamente o rastreamento de 
contatos, o agendamento automatizado de 
higienização e o acompanhamento do status 
de vacinação em um único aplicativo para 
dispositivos móveis para garantir, de maneira 
conveniente, operações saudáveis e com a 
equipe completa. Ajude os funcionários do 
seu escritório a se sentirem seguros 
acompanhando em detalhes os novos 
requisitos de saúde e segurança e atualizando 
rapidamente a funcionalidade do aplicativo 
para manutenção da conformidade.

75% de profissionais do conhecimento híbridos ou 
remotos dizem que suas expectativas de flexibilidade 
no trabalho aumentaram.

Fonte:  Gartner

Muitas organizações acham que podem ter acesso a 
novos grupos de talentos com menos restrições de 
localização e reduzir muito os custos imobiliários.

Fonte:  McKinsey

OUTSYSTEMS PARA INOVAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

https://www.gartner.com/en/insights/future-of-work
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/reimagining-the-office-and-work-life-after-covid-19


Aplicativos Móveis para Colaboradores Backoffice do Gerente de Escritório

Reserva de mesas

Reserva de salas de reunião

Diretório de colaboradores e 
“localizador de pessoas”

Navegação pelo campus

Políticas de saúde da empresa

Status de vacinação/testes

Solicitações de higienização 
automatizadas

Entradas/saídas automatizadas

Configuração da planta do 
escritório 

Dados do mapa de calor da 
planta 

Monitoramento de reserva de 
mesas 

Ocupação de mesas e uso do 
espaço em tempo real

Painel de higienizações 
automatizadas 

Escalação da equipe local, 
remota e híbrida

Controle de status de 
vacinação/testes 

Controles de iluminação do 
escritório

• Facilitar o acesso seguro aos escritórios

• Permitir que os colaboradores reservem mesas ou salas de
reunião com antecedência

• Acompanhar e comunicar os status de vacinação/testes

• Automatizar as entradas/saídas e acionar solicitações de
higienização automatizadas

• Gerenciar vários escritórios em um único aplicativo

• Monitorar a ocupação de mesas e o uso do espaço em tempo real

• Reorganizar os espaços em uma planta baixa com base nos
dados de uso

• Controlar sua lista de colaboradores locais, remotos e híbridos

Comece com o nosso aplicativo de gestão de escritório e personalize-o com os recursos 
que você mais precisa

Comece a adotar o ambiente de trabalho moderno agora mesmo

Fale com um especialista

Clientes que já criaram experiências de sucesso de integração de colaboradores

Saiba como a Sage incorporou o futuro do trabalho em menos 
de seis semanas e como o desenvolvimento do aplicativo 
MyWorkSpace aumentou a flexibilidade e a colaboração no 
trabalho.

Leia a história da Sage

Veja como a Allegro entregou um aplicativo de segurança do 
colaborador em apenas duas semanas garantindo que seus 
colaboradores locais cumprissem todas as precauções de 
saúde e segurança. 

Assista ao depoimento da Allegro

Principais recursos que você pode implementar rapidamente, tudo adaptável às necessidades de gestão 
do seu escritório

https://www.outsystems.com/talk-to-an-expert/
https://www.outsystems.com/news/outsystems-helps-sage-embrace-remote-work/
https://www.outsystems.com/videos/allegro-amployee-safety-app/

