
APRESENTAÇÃO:

BMTCLOUD SOLUÇÕES EM TI

PORTFÓLIO DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS



UM POUCO DE HISTÓRIA...

Os três sócios da BMT trabalham juntos desde março de 2000. Com a configuração societária
atual a BMTCLOUD nasceu em 2019. Atuamos desenvolvendo, comercializando, implantando
e prestando serviços de consultoria em diversos ramos de negócios.

Somos especializados em soluções nuvem (cloud computing), principalmente na ferramenta de
desenvolvimento APEX - Application Express da ORACLE e hospedagem Amazon.

Focamos em soluções especialistas que agregam valor aos nossos clientes, como HelpDesk,
RH, Finanças e Prestação de Serviços. Também desenvolvemos soluções on demand, e
integramos soluções, principalmente através de webservice. Recentemente partimos para o
desenvolvimento de APP, tanto nas plataformas IOS como Android.

Nossa meta não é conquistar clientes, mas parceiros para uma vida inteira!



UM POUCO DE MATEMÁTICA... 
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MUITO ALÉM COMPUTAÇÃO,  VALOR!

CLOUD COMPUTING

• Segurança

• Rapidez

• Inovação

• Dimensionamento

• Disponibilidade 

MOBILIDADE

• Atualização 

constante

• Conectividade

• Agilidade 

• Flexibilidade

• Acessibilidade 

• Informação

VALOR

• Redução de custos 

• Estrutura enxuta 

• Suporte on line

• Personalização

• Integração e 

Facilidade

• Simplicidade

• Parceria



SOLUÇÕES:

VDESK – Help Desk via tickets

GPA – Contratos de financiamentos

Orçamento de pessoal 

Avaliação de desempenho 180/360°

Gestão de Carreiras – Baseado em 9BOX

Gestão de Ideias

Programa de Aprovação de Horas

Gestão de desvios e acidentes do SESMT

TED SMART



Desenvolvimento de 
sistemas especialistas on
demand integrados e 100% 
nuvem

Desenvolvimento de APP 
– Android e IOS

SOLUÇÕES   
PERSONALIZADAS:



Menu clean, moderno, agradável e personalizável.



TED SMART –APP para 
Registro de 
Treinamentos

Uso OFFLINE
Ele pode ser utilizado de qualquer lugar, 
mesmo que em regiões remotas sem rede ou 
wi-fi. Quando houver rede novamente os 
dados são sincronizados com o ERP de 
Treinamentos. 

Integre e sincronize
Fazemos a integração com seu ERP de 
Treinamentos para agenda e lista de 
treinamentos.

Reconhecimento facial
O TED SMART utiliza o Amazon
Rekognition para identicar e certificar a 
participação dos trabalhadores.



TED SMART APP



GPA – Gestão de 
contratos de 
Financiamentos

Personalização
Adaptável a qualquer tipo de negócio, seja 
varejo, indústria, consultoria, etc. Através de 
modalidades pré-existentes o usuário tem 
todo o controle nas mãos, sem necessidade 
de consultoria mensal. 

Informação rápida e fácil
Crie seus próprios relatórios e suas consultas. 
Crie perfis de acesso. Dê a informação a quem 
precisa de forma ativa. Para que esperar pela 
informação?

Contratos sempre a mão
Chega uma hora que o Excel não permite um 
controle e nível de integração desejados. Com o 
GPA podemos integrar valores mensais e títulos 
com a Contabilidade e Contas a Pagar de forma 
simples e automática.



GPA - empréstimos



vDesk – Controle 
de Help Desk

Estatísticas – para a tomada de 

decisões
Com o controle dos chamados via tickets você 
conseguirá as informações que precisava para 
atuar com clientes diferentes. Tratar clientes 
diferentes de forma diferenciada visando a 
satisfação de todos.

Flexibilidade, interatividade, 

automação
Telas, relatórios, formulários, campos, etc. 
Todos personalizados. Afinal, seu negócio não 
é igual aos outros!

Atenda melhor seus clientes! 
Tenha o controle total das interações de 
suporte com seus clientes, fornecedores e 
parceiros através da geração de tickets de 
chamados. 



VDESK – HELP DESK - TICKETS



Avaliação de 
Desempenho

Informação fácil e interativa
Nem todos tem tempo de ler páginas e 

páginas de relatórios. Com informação 

precisa de forma gráfica vamos ao ponto 

rapidamente.

Descentralize, compartilhe.
Cada um com seu usuário e senha, inserindo 
e atualizando as informações. Quando uma 
etapa é necessária, seja avisado via e-mail e 
vá para onde precisa.

Avaliar, comparar, agir
Com um sistema cloud a avaliação se torna 

mais prática, envolvendo todos com 

interação via site ou APP e não deixamos o 

processo incompleto.



GESTÃO DE DESVIOS 
E ACIDENTES - SESMT

Gerencie diminua os acidentes
Totalmente parametrizável. Crie 

formulários de acordo com sua forma de 

trabalhar.

Registre, crie ações e controle
Controle a agenda de ações, tenha relatório 
e receba as informações e lembretes por e-
mail.

Envolva a todos
Com a gestão de desvios todos os 

colaboradores da empresa podem 

participar com registro de observação.



GESTÃO DE DESVIOS E ACIDENTES



GESTÃO DE DESVIOS E ACIDENTES



Gestão de  
Carreiras – 9 Box

Workflow
Os passos são cadastrados e as pessoas 

alertadas do que fazer. Crie o período, 

avalie, acompanhe e tenha as informações 

para decisão.

Compare a evolução ano a ano
Possuímos uma série de consultas e relatórios. 
Precisa de algo personalizado? Nós fazemos 
para você!

Baseado na metodologia 9Box
Crie seus cadastros, sua forma de avaliar, seus 
quadrantes. Envolva a todos. 



Carreiras – 9Box



Desenvolvimento 
de APP

Interação

Criamos o APP da melhor forma para seu 

negócio. Empregamos a tecnologia mais 

recente para não perdemos o cliente de vista.

Personalização
Com o sistema de retaguarda via nuvem você 
acessa de qualquer lugar, personaliza as 
informações e dados que vão para o APP e 
quem terá acesso a que. Controle total nas 
mãos do cliente.

Push ao alcance das mãos

Categorize seus usuários e envie 

informações, promoções, alertas, etc. via 

push (mensagens na tela inicial do celular).





Conte conosco!

Antônio Brandi Pereira
brandi.pereira@bmtcloud.com.br
16-99116-1174 

Márcio Aparecido Gonçalez
marcio.goncalez@bmtcloud.com.br
16-98255-2020 

Tiago Agapito Pavan
tiago@bmtcloud.com.br
16-98188-2020 
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