
 
 

 
 

  
 
 
 
PERFIL DO CLIENTE 
O Departamento de Utilidades Públicas do Condado de Collier atende a 
mais de 350.000 pessoas – ou mais de 600.000 na alta temporada – em 
um dos maiores condados do sudeste dos Estados Unidos. A Divisão de 
Engenharia e Gestão de Projetos (EPMD) lida com 183 programas que 
incluem mais de 500 projetos dentro do Departamento de Utilidades 
Públicas do Condado de Collier. A missão da EPMD é entregar projetos 
dentro do prazo, do orçamento e de melhor custo-benefício que 
atendam e superem as expectativas dos clientes dos serviços de água e 
esgoto do condado. 
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ESTUDO DE CASO 
ESTAÇÃO DIGITAL DE TRABALHO, GESTÃO DE PROJETOS + SISTEMA DE APROVAÇÃO + RELATÓRIOS 

  
 
INDÚSTRIA: 

• Utilidade Pública 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO: 
• Usabilidade 
• Especialização atual e abrangente 
• Funções otimizadas para gestão de 

projetos 
• Customização descomplicada 

PLATAFORMA:  
• Estação digital 
• Sistema de aprovação de projetos 
• Plataforma de gestão de projetos 
• Mecanismo de relatório de projetos 

TECNOLOGIA: 
• Azure, SharePoint 2016, AngularJS 

MAIS INFORMAÇÕES 

• Substituição do SIRE Workflow 
• Gestão de desenvolvimento urbano planejado (PUD) com 

capacidade de gerenciar, rastrear e relatar projetos e despesas 
• Gerenciamento eficiente de fornecedores 
• Relatórios de projeto atualizados constantemente 
• Formulário de projetos automatizado e gestão de documentos 
• Plataformas conectadas simples, fáceis de usar e altamente 

funcionais 
• Banco de dados centralizado para usuários, projetos, tarefas, etc. 

 

 

A SOLUÇÃO DO HYPERTEAM 
• Centralização: O usuário pode trabalhar em 

uma plataforma integrada durante todo o 
processo. 

• Eficiência: Documentação para projetos rápida 
e organizada. 

• Projetos: O gerente pode coordenar os projetos 
com mais facilidade e economizar tempo, o que 
aumenta a produtividade. 

• Relatórios: Agregar os objectivos e realizações 
em relatórios e painéis de controle. 

• Aprovação: Sistema de fluxo de trabalho que 
envia projetos aprovados automaticamente 
para a plataforma de gestão de projetos. 



 
 

• Desenvolvemos o Digital Workplace HyperTeam baseado na infraestrutura do SharePoint 2016 que 
atua como um portal para usuários acompanharem e gerenciarem projetos, colaborarem e lerem 
notícias. 

• Implemented Implementamos o Sistema de Aprovação de Projetos, a Plataforma de Gestão de 
Projetos e o Sistema de Relatórios. Os softwares são infraestruturas baseadas no SharePoint 2016. E 
são ótimas ferramentas para gerenciar sistemas e programas complexos. 

• Sistema Cityworks GIS conectado à HyperTeam PM Toolbox. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOBRE A HYPERTEAM 

Empregando sua experiência em negócios e TI, a equipe de consultores experientes e programadores altamente 
qualificados da HyperTeam colaboram para desenvolver aplicativos corporativos em nuvem que resolvem os 
problemas mais críticos enfrentados pelas empresas atualmente. Com esses aplicativos, a HyperTeam ajuda 
organizações em todo o mundo a melhorar o desempenho em áreas como vendas, gestão de projetos/pedidos, RH e 
atendimento ao cliente.  
 
A HyperTeam é uma empresa com competência da Microsoft Partner Prata e certificada em ISO 9001:2015.   

 

O QUE IMPLEMENTAMOS: 

CAPTURA DE TELA DO DIGITAL WORKPLACE: 


