Checklist Online
A Vantis desenvolveu uma ferramenta que se tem revelado utilíssima e de grande impacto junto aos nossos Clientes:
a “CheckList OnLine”.
Com efeito, a determinada altura sentimos a necessidade de poder interagir com os nossos Operadores de uma
forma automática, enviando-lhes avisos (alertas) sobre determinadas tarefas periódicas ou relembrando-lhes as horas
de certos “milestones” dos Processos da Produção.
Por força da regulamentação existente sobre a utilização dos equipamentos nos vários Clientes, esse sistema em
alternativa pode ser implantado no website Vantis, ficando acessível aos nossos Operadores através da ligação
internet de que dispõem no seu Posto de Trabalho.
Num processo de evolução do referido sistema de CheckList OnLine para níveis de funcionalidade e sofisticação que
não haviam sido inicialmente previstos, de - sistema básico de alertas simples - a Vantis, promoveu a sua evolução
para uma plataforma sofisticada que não apenas emite os referidos alertas (codificados em importância por côr e pelo
alarme sonoro associado) como também os repete periodicamente até à respectiva execução, com graus progressivos
de urgência manifestados pelos padões de côr e som, e registando em log a realização das tarefas objecto do alertas,
incluindo a respectiva hora de término e o Operador responsável pela sua conclusão.
Para a programação desses alertas a Coordenação Vantis pode estabelecer e modificar os alarmes em função do dia
da semana ou do mês, introduzir ou remover actividades ou ainda fazer variar a respectiva severidade, em função das
tarefas previstas para a Operação em dias concretos.
Graças à sua localização no website da Vantis, esta CheckList OnLine permite ainda o acompanhamento remoto por
parte dos Coordenadores Vantis, mesmo em home-office e a “desoras”, visualizando a supressão dos alarmes de
execução das tarefas – ou a sua falta – e proporcionando assim a possibilidade de, se necessário, estabelecimento de
contacto directo e atempado com a bancada da Operação para investigar qualquer anomalia.
Essa possibilidade de acesso remoto fica também disponível para os Responsáveis do Cliente, em qualquer
hierarquia, os quais podem, na qualidade de “Observadores”, acessar igualmente a CheckList OnLine e avaliar do
progresso da Produção, alarmes activos, horas de completamento de tarefas, etc. .
Como seria de se esperar, estas facilidades mereceram o melhor acolhimento (e frequente utilização) por parte dos
nossos Clientes, sendo hoje uma parte importante não apenas do valor apercebido pela colaboração da Vantis, como
também uma ferramenta unificadora da percepção e acompanhamento da Produção.

Todos os nomes e produtos mencionados neste documento são marcas registadas dos respectivos detentores.
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