Escala Serviços - Gestão Monitorada

Gestão Monitorada
A Escala Serviços é uma empresa que surgiu da necessidade de fazendas adotarem novas tecnologias para o
agronegócio. O mercado nos oferece a cada dia novas ferramentas para o uso no campo, tecnologias que
otimizam e facilitam nosso trabalho, aumentam nossa produtividade, e melhoram o controle sobre nossas
lavouras, rebanho e finanças. Porém, a implantação destas novas tecnologias nem sempre é fácil por falta de
tempo e know-how dos envolvidos. A Escala Serviços quer facilitar este processo trazendo soluções aos
agricultores e pecuaristas, organizando processos operacionais e capacitando gestores e colaboradores.
Nossa equipe vem do campo, somos agrônomos, zootecnistas e técnicos que trabalham em fazendas e
entendem a realidade e a prática do agronegócio.
Na Gestão Monitorada prestamos serviço para usuários do software Landsoft e aqueles que querem
começar a usar o software.
Implantação
Implantamos o software gerencial Landsoft na sua empresa.
O trabalho de implantação consiste em detectar as necessidades dos usuários, importar dados já existentes
em outros programas, cadastrar maquinário, rebanho, estoques de materiais, pastos e talhões e dados
financeiros. Treinamento dos usuários e gestores em todos os módulos. Treinamento da equipe de campo
na coleta de dados e padronização de processos de trabalho para facilitar a coleta de dados e digitação.
Auditoria de dados
Controlamos os dados inseridos no Landsoft, encontramos inconsistências e fazemos controle de notas
fiscais e estoque por amostragem. A auditoria pode ser de banco de dados ou na fazenda, controlando os
estoques físicos.
Inventário e avaliação patrimonial
Fazemos inventário do maquinário, benfeitorias, estoque de material e de gado. Baseado nos inventários,
fazemos avaliações patrimoniais.
Relatórios gerenciais, indicadores zootécnicos e financeiros
Para facilitar sua gestão, montamos relatórios gerenciais e definimos indicadores financeiros e operacionais
que possam ser acompanhados com facilidade pelos tomadores de decisão da empresa. Fazemos um
diagnóstico de desempenho e planejamento estratégico para sua empresa. Definimos metas e
acompanhamos o desenvolvimento das ações necessárias para alcança-las.
Para mais informações, entre em contato com Lia Locatelli.
E-mail: lia@escala.agr.br
Telefone: (43) 99196 4166
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