
A PESSOA CERTA, NO LUGAR CERTO,
A UM CUSTO EFETIVO



QUEM SOMOS 
Jornada de inovação

Uma empresa B2B global de tecnologia com foco 
em inovações disruptivas aplicáveis a diversos 
setores da indústria.

TOP OF MIND

Somos referência em inovação, inclusive com destaque 

vencendo desafios mundiais propostos por grandes 

empresas, com citações de clientes em publicações e 

estudos de interesse. 



HR TECH

O BlueOpex foi criado para empresas que atuam em operações complexas gerando

diversos ativos ou contratos com informações atualizadas em tempo real!

Não importam quantos ativos sejam gerenciados ou em quantos lugares seus funcionários 
trabalhem, você pode registrar tudo no BlueOpex, seus requisitos de operações e começar a planejar 
os turnos em minutos.



OTIMIZANDO OS PROCESSOS COMPLEXOS

Trabalhos Projetos Profiles
Instalações em geral Contratos e Ordens de Serviços Agrupamentos customizáveis

Posições
Cargos, Funções e Níveis

Documentos
Certificados e treinamentos

Dashboard
Visão gerenciada on time

Solucionando a gestão de produtividade de equipes que atuam em regimes de escala variadas, gestão 
de compliance e documentos críticos.



O BlueOpex permite que todos os eventos 
que impactam no planejamento sejam 
registrados e visualizados em uma só timeline 
viabilizando a identificação de pontos de 
melhoria.

CONTROLE DA PRODUTIVIDADE



Monitoramento em tempo real

STATUS DE DOCUMENTOS E CERTIFICADOS

Arquivamento seguro

Verificação da validade de forma antecipada

Relatórios preparados para auditorias

Sugestão de colaboradores aptos para a atividade



O BlueOpex possui flexibilidade na criação 
de reports em campos personalizáveis, 
facilitando a rastreabilidade de informações 
necessárias em inspeções e auditorias com 
acesso, caso necessário.

MITIGAÇÃO DE RISCOS EM INSPEÇÕES E AUDITORIAS

Relatórios exportados em PDF e EXCEL



Controle da produtividade das equipes

Facilidade de rastrear dos dados

Relatórios customizáveis on time

Interface única para controle de documentos

Interface baseada em User Experience

BENEFÍCIOS AO ADQUIRIR O BLUEOPEX



CONHEÇA A SUÍTE BLUEOPEX

Controle de ponta a ponta do processo de logística de pessoas

O canal seguro e na palma da mão para a comunicação entre a 
empresa e o funcionário.

Monitore as atividades e custos de expatriados em uma interface 
simples e intuitiva.

Realize o processo de payroll com uma solução preparada para o 
cálculo de regras complexas de bonificações.

Canal único que integra o planejamento das equipes e a 
comunicação com agências de viagens e hotéis.



intcomsolutions

Intcomdigital.com

comercial@intcom.com.br

CONTATOS

Brasil | LATAM

+55 21 98275- 0294 | +55 21 97464-7149

North America | Pacific | East Asia

+1 346 932 0751

EMEA ( Europe | Middle East | Africa)

+33 6 69 59 43 81


