


APLICAÇÃO

 Gerenciar as Atividades Técnicas de Segurança Contra-Incêndio dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil .

 Tornar o processo de vistoria e aprovação de projetos mais ágil, eficiente e eficaz.

 Proporciona controle total dos processos, através de registros de dados que serão armazenados em históricos

individuais para cada serviço prestado, possibilitando gerar relatórios gerenciais atendendo a necessidade da

corporação , ex: Qtd projetos aprovados, Qtd de vistorias realizadas, Arrecadação, Produtividade, etc.

 Interface amigável e fácil adaptação a qualquer legislação de segurança contra incêndio .

 Acesso via Internet e Intranet.



FUNÇÕES DO SISTEMA

 Cadastro das edificações:

 Razão social, nome fantasia, endereço, proprietário/responsável, e-mail,
georeferenciamento.

 Classificação da edificação(quanto a ocupação/uso/divisão, altura, carga de incêndio, área
construída).

 Serviço solicitado(vistoria, aprovação de projeto, credenciamento, habite-se, etc.).

 exigências relacionadas a vistoria, análise e aprovação de projetos das Instalações
Preventivas de Proteção contra Incêndio e Pânico das edificações.

 Pesquisa:

 Completa de edificações com filtros (CNPJ, Endereço, Protocolo).
 Andamento dos processos
 Edificações com certificados vencidos.



FUNÇÕES DO SISTEMA

 Cadastro base:

 Tipo de edificação.

 Área de cobertura(cidades, bairros).

 Vistoriantes.

 Analistas.

 Tipo de serviço e taxa cobrada.

 Exigências de vistoria.

 Exigências de projeto.

 CNAE (atividade específica).



CADASTRO DA EDIFICAÇÃO



GEORREFERENCIAMENTO DA EDIFICAÇÃO 



FUNÇÕES DO SISTEMA
 Geração de protocolo com opção de boleto bancário para pagamento da guia de

arrecadação.

 Histórico das empresas:
 Serviços solicitados, exigências do processo, itens de segurança contra-

incêndio disponíveis.

 Acompanhamento do processo pela internet:
 Último andamento, Vistoriante ou analista responsável, Data/Hora do

serviço.

 Gerenciamento de processo em massa: Imprimir Relatório de
Inspeção/Certificado de aprovação, distribuir processo.

 Geração do Certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros.

 Anexo de arquivos e projetos.
 .



GERENCIAMENTO DE EXIGÊNCIAS



SISTEMA DE RELATÓRIOS

 Módulo via web para Cadastro das solicitações pelo próprio solicitante 
gerando o boleto bancário para pagamento do serviço.

 Envio automático de informações do processo para o e-mail do 
solicitante

 Emissão de Certificação Via Internet.

 Implementação de Análise Digital.

 Realização de vistorias com dispositivos móveis (tablets, smartphones)



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!


