


CONCEITO

 Segurança Pública é um processo sistêmico que possui
necessidade de integração de um conjunto de
conhecimentos e ferramentas que devem interagir a
mesma visão, compromissos e objetivos.



OBJETIVO DO SISTEMA

SISTEMA WANTEK

Armazenamento de dados de 
Forma prática e inteligente

Disponibilização de  dados de forma 
organizada e rápida



MÓDULOS EXISTENTES

 Sistema de Controle Administrativo:

1. Sistema de Cadastro Base

2. Sistema de Cadastro de Pessoal

3. Sistema de Boletins Administrativos

4. Sistema de Cadastro de Armamentos

5. Sistema de Relatórios



SISTEMA DE CADASTRO BASE

 Objetivo:

Cadastro das tabelas base para utilização do Sistema de 
Controle Administrativo:

 Cadastro da Estrutura Organizacional

 Unidades

 Funções

 Legislações

 Armas, entre outros.



 Objetivo:

Cadastramento do legado das informações dos militares:

 Pessoa

 Estado Civil

 Dependentes

 Promoções

 Afastamento

 Funções

 Condecorações, Elogios e Punições

SISTEMA DE CADASTRO DE PESSOAL



SISTEMA DE BOLETINS ADMINISTRATIVOS

 Objetivo:

 Registro de todos os atos e fatos administrativos ocorridos
na corporação.
 Acesso restrito e parametrizado conforme as atribuições de cada

função dentro das unidades;

 Possui as seguintes divisões:

Cadastro;

Publicação e Retificação do Item do Boletim.



SISTEMA DE CADASTRO DE ARMAMENTOS

 Objetivo:

 Realizar o cadastramento e cautelas de armas, seus
equipamentos, acessórios e coletes controlando também
a parte de manutenção das armas cadastradas.



SISTEMA DE RELATÓRIOS

 Objetivo:

 Disponibilizar os relatórios elaborados para a corporação
com intuito de agilizar as consultas.

 São divididos por Módulos :

 Consulta a Boletins

 Ficha Individual

 Relatórios Gerenciais

 Relatórios do Comandante



CONCLUSÃO

 Nosso sistema é a ferramenta que a Segurança Pública
precisa para facilitar e otimizar o trabalho da
corporação.

 Nosso objetivo é prestar um trabalho de qualidade e 
com muita eficiência.



A WANTEK AGRADECE A ATENÇÃO DE 
TODOS!


