E se sua Operação...
✓ Reduzisse muito o valor desperdiçado em retrabalhos?

✓Aumentasse significativamente a satisfação dos clientes?
✓Concluísse os serviços mais rapidamente?
✓Tivesse mais controle, com inspeções mais eficientes?
✓Contasse com ambiente seguro para seus dados mais importantes?
✓Evitasse o desperdício de papéis?

Sua empresa usa formulários? Usa papel? Planilhas em Excel?
Está na hora de conhecer as soluções marQ para melhorar seus formulários - Plataforma de formulário eletrônico e on-line, diminuindo o
tempo e os gastos, ajudando a transformar dados em informações úteis para a tomada de decisão.
Baixo investimento e uso imediato!

Tarefas mais rápidas

X

Análises mais fáceis

Informações seguras

Foco no que importa:

resultados e satisfação!

Aplicativos para apoio à Gestão

Inspeções, Auditorias e Verificações

Benefícios:

✓ Gerenciamento efetivo com informações em tempo real

Utiliza papéis para realizar inspeções?
A empresa desperdiça tempo consolidando relatórios em papel? Há perda de
documentos? Não tem mais onde guardar tantos relatórios impressos?
O aplicativo marQ Check suporta processos que utilizam checklists de forma
estruturada, tratando os resultados das verificações e inspeções, com notificações e
lembretes para auxilio de análises, painéis gerenciais com dados consolidados e
emissão de relatórios completos e parciais. Substitua seus checklists em papel por
uma alternativa mais segura, fácil, otimizada e mais controlável.

Relatórios para análises e compartilhamento dos resultados
Envio de notificações com informações consolidadas e follow-up
Consolidação dos resultados em formato analítico

✓ Otimização de Tempo e Recursos
✓ Segurança de Dados e Informações Atualizadas

✓ Redução do uso de papel
✓ Facilidade de Análises

✓ Redução de Custos

Aplicativos para apoio à Gestão

Inspeções, Auditorias e Verificações

Funcionalidades

✓ Preenchimento de questionários dinâmicos
✓ Possibilidade de evidenciar fatos com fotos e observações
✓ Utilização também off-line e na web
✓ Captura de geolocalização no momento do preenchimento

SaaS
(Software as a Service)

WEB API

Seu sistema e
seu banco de dados!

Aplicativos para apoio à Gestão

Inspeções, Auditorias e Verificações

Problemas & Riscos

marQ Check
Disponível em qualquer dispositivo:

Acessibilidade

Checklists em papel

- Smartphone e tablets: via app (também offline)
- Desktops e laptop: via navegador

Colaboradores utilizarem versão
desatualizada

Garantia que todos acessam o mesmo formulário

Evidenciação

Tempo de dedicação em trabalhos básicos
(anotações)

Possibilidade de incluir fotos em qualquer item

Recursos humanos

Tempo gasto com consolidação dos dados
e geração de relatórios

Informações disponíveis no dashboard automaticamente, sempre
atualizadas

Armazenagem e disponibilização

Espaço físico, horas gastas e planejamento

Utilização do espaço e tempo com o que realmente importa

Consumo de papel e toner

Impressão somente do que for realmente necessário

Suscetível à perdas, acidentes etc.

Hospedagem na Microsoft Azure, com backup diário

Controle de versão

Recursos materiais
Segurança

Aplicativos para apoio à Gestão

Controle de Documentos e
Planos de Melhorias

Benefícios:

✓ Documentação Organizada e Acessível

✓ Agilidade na Tomada de Decisões

Dificuldade com os documentos importantes?

✓ Redução dos Custos e Retrabalhos

As orientações para as suas equipes devem ser comunicadas e documentadas de
forma eficiente. Garanta que os manuais de qualidade e treinamentos,
procedimentos operacionais, formulários, registros e outros documentos estejam
sempre atualizados e disponíveis às equipes de trabalho. Armazene os
documentos em ambiente seguro, organizado e de fácil acesso

✓ Segurança das Informações e suas Atualizações

O planejamento e controle de ações é parte de toda boa gestão. Utilize e forneça
à sua equipe uma ferramenta de organização e acompanhamento gerencial das
atividades e melhorias.

Armazene documentos de maneira simples e organizada
Envio de notificações com dicas e informações consolidadas
Controle de planos de melhoria e ações

Aplicativos para apoio à Gestão

Acesso e Controle da
Legislação Aplicável

Dificuldade para se adequar à legislação aplicável?
Uma das maiores dificuldades das empresas para se adequar às normas legais é
identificar quais são as aplicáveis ao seu negócio, no âmbito da qualidade, meio
ambiente e saúde e segurança no trabalho.
O marQ Compliance permite que o cliente:

✓ Obtenha de forma organizada e simples, os requisitos da legislação aplicáveis às
atividades, produtos e serviços de sua empresa

✓ Evidencie as normas atendidas, identifique as não atendidas e crie planos de ação
para atendê-las

✓ Controle a validade de documentos importantes como licenças, alvarás, etc.
✓ Obtenha toda a informação necessária para atendimento ágil às auditorias

Soluções para Indústria

Equipe marQ & Parceiros
A marQ é formada por uma equipe especializada, com consultores, engenheiros, auditores e especialistas de diversas áreas,
empenhados em promover e obter os melhores resultados para seus clientes.
A integridade e engajamento com nossos clientes promove a transformação pela confiança. Constantemente buscamos as
melhores soluções ao menor custo. Com visão de negócio e uma equipe preparada e multifuncional, trabalhamos com
metodologias adequadas a cada projeto, cumprindo prazos e metas.

Parceiros:

Alguns Clientes
Atendidos

Na busca pela excelência, as empresas procuram ferramentas de gestão que as auxiliem na
melhoria de desempenho, aumento da qualidade, produtividade e redução de custos.

As ferramentas e conceitos são amplamente conhecidos. O grande diferencial da marQ está
em como implementá-los de forma simples, rápida, segura e que se mantenham ao longo do
tempo, sempre suportados pela tecnologia da informação e com o trabalho combinado de
excelentes consultores, alcançando eficácia e resultados sustentáveis.
No mercado desde 1993, a marQ foi formada por profissionais com experiência em grandes
empresas, que decidiram colocar sua vivência a serviço do mercado.
A integridade e engajamento com nossos clientes promove a transformação pela confiança.

Constantemente buscamos as melhores soluções ao menor custo favorecendo nossos clientes.
Atendemos a América Latina, pontualmente países europeus, e já desenvolvemos projetos em
parceria com a FGV Projetos, LRA by Deloitte (EUA) e trabalhamos associados à COSYMA
(França).

230 Clientes Satisfeitos na América Latina & Europa

+55 (11) 5561-5442 | contato@marqconsultoria.com.br
www.marqconsultoria.com.br

