
 

WEBDUTOS 
 Softwares de Qualidade 



Apresentação 

Criado para gerenciar 

eletronicamente o 

documento conhecido 

como Diário de Obra 

através de banco de 

dados SQL.  

 

Veja a seguir algumas 

características 



CARACTERÍSTICAS  



Segurança 

As informações são 
protegidas.  
 
Ocorrências, efetivo, 
equipamentos utilizados, 
interferências, etc.  
são filtradas e exibidas 
apenas às pessoas 
autorizadas. 

 
 

 

 



Qualidade da informação 

 

 

     

Inicio 

 

Cadastraos RDOs para 

adição de conteúdo 

 

 

Digitação das ocorrências 

(Detalhamento) 

 

 

Revisão de conteúdo 

 

Ocorrências 

estão em 

conformidade

? 

 

 Altera ocorrência não-

conforme 

 

Não 

Sim 

  
Emite RDO ao 

cliente 

 

A consolidação 
das informações 
é garantida na 
própria estrutura 
de 
funcionamento 
da ferramenta 
 

     

Administrador do software 

Outros  setores 

Administrador do software 



Controle 

 

 

     

Controle 
descentralizado 
com o 
informações 
restritas por setor 
 

 

     

Empreendimento 

Administrador  

do software 

Usuários 
(setor A) 

Usuários 
(setor B) 

Usuários 
(setor N) 

WEBDutos TI do empreendimento 



Recursos 

- Mais de 400 tipos de equipamentos padronizados 
pré-cadastrados e mais de 500 cargos 
diretos/indiretos. 

- Associa a mão de obra do  
empreendimento com as  
funções constantes no DFP  
cliente. 

- Forte integração com Excel ®  
permite exportação de várias  
planilhas. 
 

 

     



Recursos 

- Localiza ocorrências por palavras, situação, data, 
prioridade ou a classificação que o empreendimento 
utilizar 

- Cadastra indices pluviométricos e os monitora 
obedecendo os parâmetros contratuais. 
  
Módulo de inconsistências:  
impede lançamentos inválidos  
pelo cruzamento de  

informações 

 
 

 



Relatórios 

São mais de 10 relatórios  

diferentes como: 

-Pendências 

-Pluviosidade 

-Interferências 

-Ocorrências 

-Efetivo 

-Equipamentos 

-Entre outros 
 

 



Facilidades 

Módulo Árvore de Ocorrências: associe ocorrências 
em réplicas / tréplicas e localize todos os 
desdobramentos. 

Módulo Cliente: permite que o cliente responda as 
ocorrências on-line. 

Módulo Seguro:  
autenticação forte restringe 
as ocorrências apenas aos  
setores de interesse. 

 
 

 

     



Memória 

Todo conhecimento 
depositado no banco 
de dados pertence à 
contratante que 
continua acessando 
seus conteúdo após 
o encerramento do 
empreendimento 
 
 

 

     



WEBDUTOS 
A WEBDutos  é uma empresa especializada 
em softwares para gerenciamento de obras. 
 
Com experiência na implantação de sistemas 
em vários empreendimentos de grande 
porte, a WEBDutos possui vivência nos 
desafios de seus clientes e o conhecimento 
 técnico necessário para produzir 
 aplicativos elegantes e robustos  
 



Implantações & Clientes 
CCDL (gerenciadora)  
Gasoduto Campinas-Rio - 440 KM - Consórcio Camargo Corrêa e Toyo 
 

CGA  
Gasoduto Anamã-Manaus - Trecho I - 120 KM Consórcio Camargo Corrêa e Skanska 
 

OSBAT  
Reabilitação de Oleoduto - 36 KM - Consórcio Camargo Corrêa e GDK 
 

UTGCA  
Unidade de Tratamento de Gás – Caraguatatuba - Consórcio Queiroz Galvão e Camargo Corrêa 
 

MMX  
Mineroduto Minas-Rio - 525 KM - Construção a cargo da Camargo Corrêa 
 

AGT  
Refinaria Landulpho Alves - Projeto RLAM - Consórcio Alusa - Galvão – Tomé 
 

  GASTAU  
  Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté - Trecho I - 67 KM - Consórcio Camargo  
  Corrêa  e  Queiroz  Galvão 
 

  Tecline  
  Projeto básico mineroduto Anglo - 397 KM - ACVTecline Engenharia 
   
  ITAIGARA S/A 
  Construção do edifício sede da PETRUS – Consórcio OR Realizações e OAS 



CONTATO 

Visite nosso website 

www.webdutos.com.br 

Fones: 

12 3011 0804 
12 9 9757 0306  

Endereço: 

Praça Monsenhor Silva Barros, 254 – 

8º andar - Centro – Taubaté / SP 


