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RDOWEB
Apresentação

Software em nuvem indicado 

para empresas que querem 

otimizar processos e 

controlar obras através de 

apontamentos de campo, 

coletados e transformados 

em um fluxo padronizado.
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App RDOWEB
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O RDOWEB também está disponível 

para download em celulares.

Utilize o código QR abaixo para baixá-lo:
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Recursos da plataforma
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Mão de obra

Controle presença e absenteísmo, cruze

efetivo com atividades de cada dia, saiba a

produtividade por equipe, obtenha relatórios

automáticos homem/hora e até controle o

efetivo das subcontratadas.
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6Atividades
& Tarefas

Importe planilha de cronograma, de Preços Unitários (PU)

ou a Estrutura Analítica de Projeto (EAP) de cada obra. Os

apontamentos de campo serão feitos com base nessas

informações, permitindo integração do planejado com

realizado de forma padronizada.

Agora você será capaz de acompanhar, de modo confiável,

as atividades produtivas realizadas, obter informações de

avanço e tomar decisões com base em informações

padronizadas com um clique do mouse.
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Equipamentos

Registre o uso de equipamentos em RDO a partir dos

apontamentos de campo. O software impede

duplicidades e controla mobilização e desmobilização.

Agora você tem, de forma simples e rápida, o inventário

de equipamentos próprios e locados por obra e por

subcontratadas.

- Histogramas

- Inventário NR12

- Relatórios quantitativos e hora de uso

- Controle de abastecimento.
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Ocorrências

A plataforma cria um fluxo de informações

padronizado entre obra, gerenciadora e o cliente

final, controlando réplicas & tréplicas, fotos e

arquivos digitalizados.

Realize buscas por palavras - disciplinas -

categorias - pendências, localize comentários,

réplicas e eventos que impactaram o projeto,

acompanhe desvios e antecipe providências.
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Paralisações

Registre os eventos que prejudicam as condições

normais de trabalho, como fatores climáticos, falta de

material, quebra de equipamentos, força maior, falta de

documentação ou por solicitações de terceiros.

A plataforma faz cruzamento das interferências

registradas com mão de obra, atividades e

equipamentos, gerando relatórios para mensurar

impactos na produção, financeiros ou de prazos.
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Clima

Além de pluviometria diária a plataforma é capaz

de registrar diferentes fatores climáticos como

força do vento, umidade e temperatura.

Os dados são obtidos de forma semiautomática

através de estação climática no canteiro ou de

sites como INMET ou INPE.
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Acidentes

A plataforma registra acidentes, com e sem

afastamento, a fim de compor o quadro de

indicadores. Aceita descrição e associa

arquivos & fotos, como Comunicação de

Acidente de Trabalho (CAT), relatório de causa

e efeito e medidas aplicáveis.

O software informa a ausência sobre o efetivo,

quantidades no mês e acumulados.
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Formulários de impressão

Três opções de impressão para o Relatório Diário de Obra/RDO, aderentes ao padrão CREA/CONFEA.
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Quadro de Indicadores
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A plataforma gera o Quadro de Indicadores com

dados obtidos dos apontamentos de campo da obra,

em formato de gráficos e tabelas.

Acompanhe a situação de cada obra, em tempo real,

com informações confiáveis e organizadas em um

fluxo padronizado.
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Diferenciais

Acesso por navegador
A plataforma dispensa programas adicionais. 

Utilize um simples navegador de internet de sua 

preferência.

Licença flexível
Pague por obra em uso. Você decide o valor de 

investimento de acordo com o perfil de sua 

empresa.

Amigável e simples de usar
A curva aprendizado do RDOWEB é suave, com 

telas objetivas e simples de operar.

Suporte técnico de verdade
Fale conosco por telefone ou chat, baixe manuais 

de operação, abra chamados por email, 

compartilhe tela e tire dúvidas com técnicos da 

área sem custos adicionais.
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Acompanhamento multiobras
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A plataforma permite o acompanhamento de múltiplas obras.
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Alguns clientes
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A Webdutos é uma empresa especializada em softwares para

empresas de engenharia, com soluções utilizadas para apoiar

a gestão de obras em vários segmentos como construção de

dutos, infraestrutura, montagem industrial e construção civil.

Nossos softwares trabalham de forma modular funcionando

de forma integrada ou separada e são operados através de

um simples navegador de internet, reduzindo custos para a

TI do empreendimento e propiciando acesso de nível

gerencial para gestores que precisam tomar decisões

rápidas.

Programas robustos, simples e elegantes acompanhados

pelos melhores serviço. Já estamos fazendo isso há 12 anos

em empreendimentos de grande, médio e de pequeno porte.

Estamos comprometidos em entregar não só os 

melhores programas, mas também o melhor serviço
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Sobre a Webdutos
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QUER SABER MAIS?

Solicite apresentação 

técnica sem compromisso. 

Escritório:

Praça Monsenhor Silva Barros, 254 –

centro – Taubaté/SP

www.rdoweb.com.br

Tel: +55 (12) 3413 6082

contato@rdoweb.com.br
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