Compromisso com a segurança e o meio ambiente

2011

At

ção

Sócio-Ambi
en
tal

INFORMA

ua

Compromisso com a segurança e o meio ambiente

Informativo Institucional da Transportadora Nossa Senhora de Caravaggio - Periodicidade Mensal - Ano IX - Edição 66 - Fevereiro 2011

GESTRAN 3.0
Implantação e treinamento proporciona
maior integração de colaboradores
No dia 29 de janeiro de 2011 foi realizada uma
reunião de treinamento referente ao novo sistema
em implantação na Transportadora.
O GESTRAN 3.0 é um software desenvolvido
especialmente para atender os segmentos de
transportes e logística, entre eles Carga Fechada,
Fracionada ou Líquida.
Possui módulos integrados e configuráveis,
podendo ser implantado de forma modular,
tornando mais simples as adequações dos
processos operacionais da empresa, evitando retrabalhos e erros, gerando maior agilidade e
produtividade nos processos e controles, além de
garantir maior segurança e melhores resultados.
A implantação não se resume a simples instalação
do software. É necessário o estudo personalizado
dos diversos setores internos, levando em
consideração a potencialidade e objetivos dos
clientes da Transportadora, a correta configuração
da solução e um excelente treinamento da equipe
que irá utilizá-lo, permitindo aos usuários um
domínio total do software garantindo o seu pleno
funcionamento proporcionando excelentes
resultados, por meio da redução de prazos e custos
de log[istica, sem comprometer a qualidade do
transporte.

Sendo assim, o objetivo principal da reunião foi
capacitar os Encarregados de Transportes que
atuam nas filiais e bases de apoio da Caravaggio, a
utilizar o novo sistema informatizado, GESTRAN 3.0.
O encontro proporcionou ainda maior integração
entre o time através da troca de informações com os
demais setores da empresa.
O treinamento for coordenado pelo Sr. Mauricio
Aurélio Wosch e pelo Srs. Raphael e Alex da
Transdata proprietária do sistema.
Participaram desse treinamento os funcionários:
Lucas – Base de Apoio de Maringá
Ricardo – Filial de Ourinhos
Claudemir – Filial de Canoas
Cristiano – Matriz
Eduardo Guariza - Matriz
Marcos Wosch - Matriz
Antonio Carlos Borges – Filial de
Guarapuava
Fernando – Base de Apoio de Bauru
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