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A Plataforma

Conheça mais como a  plataforma funciona 
e os recursos controlados

RDOWEB



Principais Recursos

2

RDO
WEB

- Produtividade em modo gráfico
ou tabular, ontrole de efetivo por
homem, por cargo, equipe, etc.

MÃO DE OBRA

EQUIPAMENTOSCLIMA

SUBCONTRATADAS

ATIVIDADES
- Cronograma ou EAP/WBS
- Curva S, produção, saldo 
quantitativo e de valores

- Inventário de equipamentos NR12
- Controle de apontamentos
- Apropriações e histogramas

- Pluviosidade (real e média histórica)
- Vento, umidade, temperatura
- Integração com estação pluviométrica

PARALISAÇÕES
- Decorrência de chuva, motivos legais,
terreno impraticável, greve, solicitação
fiscais - gerenciadora - vizinhos, etc.

Previsto

Realizado

- Cadastro de todas empresas participantes
dos empreendimentos, segmentação de efetivo
e equipamentos por empresas.

ACIDENTES
- Registro de acidentes em 
conformidade com 1.094 CONFEA.
- Cálculo de ausência e retorno

WORKFLOW DE 
APROVAÇÃO
- Fluxo de informações controlado 
- Emissão de diários sem papel 
e com certificado digital.

OCORRÊNCIAS
- Registro de fatos relevantes à obra
- Réplicas, comentários e notificações
- Classificação de importância

RDOs digitais, com válidade jurídica, para qualquer tipo de obra.



Relatório Diário de
Obras Padrão CONFEA

Formulários de impressão para Relatório Diário de Obra/RDO 
com alta, média e baixa densidade de conteúdo, para coleta de 
assinaturas ou certificado digital.

Pague por obra em uso. Você decide o valor de
investimento de acordo com o perfil de sua
empresa.

Licença flexível

Amigável e simples de usar

Suporte técnico de verdade

Acesso por navegador

Diferenciais

Diferentes Modelos

A curva aprendizado do RDOWEB é suave, com
telas objetivas e simples de operar.

Fale conosco por telefone ou chat, baixe manuais
de operação, abra chamados por email,
compartilhe tela e tire dúvidas com técnicos da
área sem custos adicionais.

A plataforma dispensa programas adicionais.
Utilize um simples navegador de internet de sua
preferência.

Disponível
para celular



A Webdutos

Sobre a Empresa

Alguns clientes

Especializada em soft-
wares para empresas de 
engenharia, com 
soluções utilizadas para 
apoiar a gestão de obras
em vários segmentos, 
como construção de 
dutos, infraestrutura, 
montagem industrial e 
construção civil.

A melhor forma de nos conhecer é através daqueles com  quem trabalhamos.  
O grau de satisfação na experiência de nossos clientes e parceiros é o melhor 
indicador de nosso trabalho.

Infraestrutura IndustrialCivis

A plataforma controla informação de diferentes  tipos de obras 
e emite RDOs digitalmente.

Obras de todos os tipos

Tipos de Obras

Gerenciamento TerraplenagemLineares

Rastreio objetivo dos aponta-
mentos de campo durante 
toda a duração da obra.

Respostas rápidas e precisas 
obtidas através de relatórios 
gerados em tempo real.

Controle de processos alta-
mente complexos com grande 
volume de informação.

Propagação das infor-
mações por toda a obra, não 
importando sua extensão. 

Coleta e controle de dados 
através de padrão aderence 
às normas, sem uso de papel.

Acompanhamento diário de 
fatores climáticos, facilitando 
o planejamento da obra.

Com o RDOWEB você controla informação de diferentes tipos 
de obras sem necessidade de papel. A plataforma possui 
licenciamento flexível permitindo seu uso em obras 
pequenas, médias ou de grande porte
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Acesse para mais detalhes:

RDOWEB

contato@rdoweb.com.br
Ou envie email:


