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Onde atuamos
Estamos presentes em todo território nacional e em
alguns países da América Latina. Atuamos em obras de
pequeno, médio e grande porte em todos os segmentos
de engenharia. Nossa tecnologia otimiza processos e
muda a maneira pela qual acompanhamento de obras é

PERU

BRASIL

feito.
Soluções totalmente online para coletar, registrar e transformar informações em indicadores de acompanhamento e controle. Tudo em tempo real e através de um simples navegador de internet.
Para nós, o mais importante são os resultados que sua
empresa pode obter ao utilizar nossos softwares. Por isso
mantemos compromisso firme para entregar o que realmente importa: Resultados!

Saiba mais em www.webdutos.com.br

Sobre nós

Pilares do nosso trabalho

Webdutos
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.

Localizados no estado de São Paulo, no
município de Taubaté (Vale do Paraíba), estamos no mercado há 16 anos,
atendendo empreendimentos de
grande, médio e pequeno porte.

Fornecemos softwares para obras de
engenharia no Brasil e exterior, dedicados ao gerenciamento de obras
lineares,
montagem
industrial,
infraestrutura e construção civil.

Softwares em Espanhol,
Inglês e Português para
obras em todo Brasil e
países da América Latina

A Webdutos fornece conjunto modular de softwares para
gestão de obras.

Aderência às normas

Modularidade

Softwares aderentes à normas
como ISO 9001, API, OHSAS,
IPLOCA, entre outras.

Programas modulares que
podem ser adquiridos em
qualquer momento da sua obra.

Suporte contínuo

Informações integradas

Canais de suporte disponíveis a
nossos clientes sem limitações de
tempo ou assunto para dúvidas.

MS-Excel, Acrobat PDF,
Projectwise, Citadon, catraca de
ponto e estação meteorológica.

Preço justo

Suas informações

Propostas feitas em forma de
cardápio de opções: pague
apenas pelo que quiser contratar.

As informações no banco de
dados continuam acessíveis
após o fim da obra.

Depoimento
“Desde que iniciamos a parceria, a Webdutos sempre se
portou como uma empresa preocupada em oferecer
soluções de qualidade e suporte diferenciado.”
Victor Gimenez
Arquiteto de Engenharia & Inovação, usuário chave do RDOWEB

Tipos de Obras

Clientes

A plataforma controla informação de diferentes tipos de obras
e emite RDOs digitalmente.
A melhor forma de nos conhecer é através daqueles com
quem trabalhamos.
O grau de satisfação na experiência de nossos clientes e parceiros é melhor indicador de nosso trabalho.
Sabemos que o sucesso é uma consequência desse pensamento.

Civis
Respostas rápidas e precisas
obtidas através de relatórios
gerados em tempo real.

Lineares
Propagação das informações por toda a obra, não
importando sua extensão.

Infraestrutura

Industrial

Rastreio objetivo dos apontamentos de campo durante
toda a duração da obra.

Controle de processos altamente complexos com grande
volume de informação.

Gerenciamento
Coleta e controle de dados
através de padrão aderence
às normas, sem uso de papel.

Terraplenagem
Acompanhamento diário de
fatores climáticos, facilitando
o planejamento da obra.

Obras de todos os tipos
Com o RDOWEB você controla informação de diferentes tipos
de obras sem necessidade de papel. A plataforma possui
licenciamento flexível permitindo seu uso em obras
pequenas, médias ou de grande porte.

Acesse para mais detalhes:

www.webdutos.com.br
Ou envie email:

contato@webdutos.com.br

Endereço

Pç Monsenhor Silva Barros, 254
Centro - Taubaté/SP
Tel. +55 12 3413 6082 |
+55 12 9 97570306 | +55 12 9 98114 6861

