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CONHEÇA NOSSA EMPRESA

O IDEAGRI é um empreendimento inovador no ramo de tecnologia da informação e tem como foco principal a prestação de serviços

voltados para o agronegócio.

Somos fruto da parceria entre empresas

de excelência em suas áreas de atuação:

Contribuir efetivamente para a gestão de empresas rurais oferecendo conhecimento e

prestação de serviços com ética, profissionalismo e qualidade.

Gerar informações rápidas e confiáveis para o agronegócio.

MISSÃO

NEGÓCIO

NOSSA ORIGEM

VALORES QUE NORTEIAM A NOSSA ATUAÇÃO

Clique para ler mais depoimentos

Os Sistemas IDEAGRI estão implantados em diversas empresas rurais,

amplamente distribuídas pelo Brasil, com diferentes perfis e tipos de

atividades. Confira alguns depoimentos de Clientes IDEAGRI:

NOSSOS CLIENTES

Rosane Menegazzi, Nelore CBMW, Porto Alegre/RS

A flexibilidade do sistema o faz ser

diferenciado.

Maria Thereza Rezende, Faz da Vovó, Arcos/MG

Com o IDEAGRI, temos agilidade nas

decisões. Impossível gerenciar sem ele!

Selso Rodrigues, Faz Bom Jesus, Nata/RN

A equipe de apoio e treinamento é

excelente!

Carlos José Zeraick, Agrop Marajoara, Lorena/SP

Com o IDEAGRI temos confiança,

liberdade para criar e atendimento online.

Marcus Borges, Leite Marvin, Juiz de Fora/MG

O IDEAGRI é indispensável na gestão

profissional.

Luciano Lacerda, Faz Lagoa do Servo, Cáceres/MT

Tenho orgulho em usar o IDEAGRI e

nenhum receio em continuar indicando!

Beatriz dos Reis, Kiwi Pecuária, Silvânia/GO

O IDEAGRI deu um salto de qualidade nos

processos de gestão da nossa empresa!

No mercadode negócios, como em

qualquer relação,credibilidade é tudo.

Somos sinceros e assumimos 

responsabilidades.  

O nosso compromisso é com a 

transparência e com a construção de 

uma relação sólida com nossos clientes.

Credibilidade, confiança, reputação

Trabalhamos, diariamente,

em busca da superação 

das expectativas de 

nossos clientes. 

Sermos bons não basta. 

Buscamos a excelência 

sempre.

Excelência

Buscamos tornar tudo muito simples

e fácil para nossos clientes. 

Nossas soluções são amigáveis

e interativas.

Facilidade

No mundo atual, 

disponibilidade de 

acesso rápido e 

conveniência são 

fundamentais. 

Por isso, atendemos 

nossos clientes no 

tempo adequado e 

de forma efetiva.

Conveniência

Não esperamos que 

nossos clientes peçam. 

Nos antecipamos às demandas 

e buscamos feedback através de 

pesquisas de satisfação.

Antecipação, ação e não reação
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CONHEÇA O SOFTWARE IDEAGRI

Mais que um programa para simples coleta de dados, o SOFTWARE IDEAGRI é um sistema informatizado que transforma os dados da

fazenda em informações confiáveis para a acertada tomada de decisões em tempo real com base nos números e índices da propriedade.

Mais de 200 combinações de relatórios disponíveis para emissão.

Processo inteligente de geração com filtragem dos dados e manutenção

das preferências do usuário.

RELATÓRIOS IDEAGRI

DIFERENCIAIS

AUMENTO DA LUCRATIVIDADE

Saber para onde o seu dinheiro está indo é o

primeiro passo para reduzir seus custos e

aumentar a lucratividade. Com o IDEAGRI, gerencie

a aplicação dos recursos em todas as áreas e tome,

de forma antecipada, decisões estratégicas.

MAIOR CONTROLE SOBRE AS ATIVIDADES

Configurações iniciais da 

estrutura zootécnica e de 

gestão econômico-financeira 

do banco de dados

Estruturação Inicial

O IDEAGRI é uma ferramenta de acompanhamento

das atividades e rotinas programadas, bem como

de avaliação de resultados obtidos, tanto em

relação à produção animal quanto à gestão

econômica e financeira.

TECNOLOGIA E ATENDIMENTO INOVADORES

Com o IDEAGRI, conte sempre com uma equipe

altamente qualificada, focada na excelência do

atendimento e na busca constante do

aprimoramento do sistema. Isso torna sua empresa

mais forte, mais competitiva e mais preparada para

o futuro.

VISÃO TOTAL DOS NEGÓCIOS

Informação é a chave para o sucesso. Tome

decisões de forma mais precisa, rápida e

direcionada para o aumento de resultados, com

base em informações operacionais, gerenciais e

estratégicas do negócio, através da ampla gama de

relatórios e indicadores.

FLUXO DE DADOS

Registro de animais (com o 

detalhamento desejado pelo 

usuário), de produtos, 

fornecedores, clientes, etc.

Cadastramentos

Lançamento produtivos, reprodutivos e de 

sanidade. Inserção de movimentações 

financeiras, de estoque. Controle das 

atividades da agricultura.

Rotinas

Emissão de relatórios de 

coleta de dados para 

posterior alimentação 

no sistema. 

Coleta de Dados

Emissão de relatórios analíticos para apoio à tomada de 

decisão (planejamentos, listagens, índices, taxas, etc.).

Análise de

Resultados

Preenchimento de formulários 

personalizados para o acompanhamento 

das atividades de usuários técnicos.

Controlede Atividades

Envio de formulários (com controle 

de prazo) e de cópias de segurança 

para armazenagem segura na 

Plataforma IDEAGRI WEB.

Comunicaçãoe

Armazenamentode Dados

Clique para baixar exemplosRelatórios analíticos com legenda,

gráficos, tabelas e muito mais.

Confecção de relatórios exclusivos e personalizados, com inúmeras

opções de aparência, conteúdo, campos, tamanho da letra e formatação.

GERADOR DE RELATÓRIOS

Dados das telas do sistema exportáveis facilmente p/ planilhas do Excel.

EXPORTAÇÃO DAS TELAS DO SISTEMA

Busca de informações do banco de dados, com exportação para o Excel.

CONSULTA SQL

Relatórios sob medida. Flexibilidade e otimização do acesso aos dados,

visando análises de acordo com necessidades particulares do cliente.

Tecnologia de ponta a um custo acessível e num formato descomplicado.

IDEAGRI REPORT

GERAÇÃO DE RESULTADOS
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CONHEÇA O SOFTWARE IDEAGRI

• Utiliza servidor de banco de dados gratuito com código fonte aberto - firebird.

• Compatível com Windows XP, Vista, 7 e 8.

• Permite a integração de dados com o sistema web, via protocolo HTTP.

• Contempla estrutura de múltiplos bancos de dados na mesma instalação (um

banco para cada fazenda / propriedade gerenciada).

• Possui rotina de backup automatizada com opção de envio para a plataforma

IDEAGRI Web

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

• Contempla controle de acesso por senha, contemplando a configuração de

níveis de autorização diferenciados.

• Permite cadastros e lançamentos de dados de forma coletiva.

• Permite a geração de relatórios configurados pelo usuário.

• Permite a aplicação de critérios configuráveis de filtragem nos relatórios, com

a possibilidade de gravação dos critérios utilizados com identificação por

nome.

FUNCIONALIDADES

Produção Animal ( Corte e Leite)

Cadastro de animais completo com controle integrado de genealogia

Controle de cadastro de lotes e suas movimentações

Controle completo de

dados produtivos

• Controle de pesagens corporais com possibilidade de importação de dados via arquivo para integração

a balanças eletrônicas

• Controle de produção de leite por ordenha.

• Controle do ciclo produtivo do animal através da abertura e do encerramento de lactações associado a

eventos reprodutivos

Controle completo de

eventos reprodutivos

• Rotina específica para liberação das fêmeas para reprodução

• Controle de coberturas através de estação de monta

• Controle de touros utilizados nas coberturas através da recomendação de acasalamento

• Controle completo de coletas e transferências de embriões, bem como suas análises de eficiência

• Controle de coberturas / inseminações, diagnósticos, eventos reprodutivos e partos

• Controle de inseminações associadas a protocolos hormonais para análise de eficiência

Controle completo de

dados sanitários

• Cadastro de ocorrência de doenças e de exames diversos

• Controle completo de ocorrência de mastite clínica para rebanhos leiteiros com acompanhamento de

eficiência por tratamento

• Cadastro de informações de análise de leite contemplando processo de importação a partir de arquivos

de extensão *.TXT ou *.CSV.

• Análise de leite a partir de amostra de leite de tanques.

• Rotina para cadastro de classificação de escore de tetos

• Controle completo de aplicação de medicamentos / vacinas

Controle de

agrupamento de

animais p/ cálculo de

dietas

• Agrupamento a partir de critérios a serem selecionados e parâmetros a serem definidos pelo usuário

• Cadastro das dietas utilizadas e associação das mesmas aos lotes criados através da rotina de

agrupamento

Gestão econômico-financeira

Avaliação patrimonial; de receitas; de inventário e estoque;

de despesas; econômica, incluindo: margens; remuneração

de capital

Apuração dos custos, com informações apresentadas em

valores e em relação às unidades produzidas, com curva

ABC das despesas e ponto de equilíbrio

Acompanhamento do fluxo de caixa: fluxo de caixa diário

(saldo mensal, acumulado ou ambos), fluxo de caixa mensal

detalhado (com saldo mensal, acumulado ou ambos)

Planejamento orçamentário com avaliação do planejamento

orçamentário realizado

Curva ABC de produtos e serviços, permitindo a rápida

identificação das despesas mais impactantes no sistema

Despesas indexadas por compras, pagamentos (contas a

pagar) ou ordem de compras (abrangendo o detalhamento

minucioso do item). Ordem de compra. Mapa de cotação

Listagem das movimentações bancárias e de tesouraria

para conciliação

Movimentações financeiras, com detalhamento de

despesas, receitas e saldo e associação entre contas

gerenciais, centros de custos e estoques

Resumo das receitas realizadas, indexadas por vendas e

por recebimentos (contas a receber)

Controle de estoque

Controle detalhando de todas as movimentações de estoque (entrada e

saída de produtos estocáveis) que formarão o saldo de determinado

item

Inventário: detalhamento completo dos produtos em estoque e valores

imobilizados em determinada data definida pelo usuário

Mapa de entradas Registros de entradas dos produtos estocáveis

(estoque inicial, compra, produção, cortesia, devolução de consumo ou

entrada de ajuste)

Mapa de saídas contemplando registros de saídas dos produtos

estocáveis (consumo, venda, saída de ajuste ou doação)

Registro de atividades

Carregamento e preenchimento de modelos de formulários

configuráveis conforme as demandas dos grupos de usuários (com

campos de informações numéricas e textuais)

Envio dos formulários com os registros das atividades com controle e

identificação do usuário, contemplando o bloqueio de envio conforme

limites de prazo
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CONHEÇA O IDEAGRI WEB

Plataforma inovadora no mercado que oferece a comparação de índices da propriedade com outras similares no mercado. Armazenagem

segura dos dados. Geração de relatórios avançados com todos os benefícios do acesso via internet.

Emissão de relatórios através da internet. Acompanhamento do cenário da

fazenda e a comparação com outras propriedades, através do Benchmarking.

RELATÓRIOS AVANÇADOS NA WEB

DIFERENCIAIS

SEGURANÇA PARA ARMAZENAGEM DE BACKUPS

O usuário tem a praticidade de enviar cópias de segurança

para armazenagem, podendo contar com um ambiente

seguro e de fácil navegação.

FLUXO DE DADOS

Envio e armazenamento de 

cópias de segurança do 

banco de dados da(s) 

fazenda(s) associadas ao 

cadastro do usuário.

Segurança dos Dados

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL

A conectividade entre o SOFTWARE IDEAGRI e o IDEAGRI

WEB viabiliza o acesso aos resultados de forma ágil e

segura.

BENCHMARKING: JANELA PARA O MERCADO

Comparação de índices zootécnicos entre empresas

rurais. Indicativos relevantes do sistema de produção, que

apontam as melhores práticas para o seu negócio.

GERAÇÃO DE RESULTADOS

Controle quantitativo do envio de formulários corporativos para gestão de prazos e requisitos técnicos.

ACOMPANHAMENTO DE ENVIO DE FORMULÁRIOS

Acesso a informações quantitativas sobre envio de formulários e qualitativas sobre resultados obtidos.

EXPORTAÇÃO DE RESULTADOS

Clique para baixar exemplos

Facilidade no acesso a formulários individuais diretamente na plataforma sem a necessidade de restauração de

bancos por propriedade/técnico.

VISUALIZAÇÃO DE FORMULÁRIOS INDIVIDUAIS

Infinitas possibilidades de consulta aos dados, através de buscas avançadas e personalizadas.

CONSULTA SQL

Através do SOFTWARE IDEAGRI, o usuário pode 

remeter para o IDEAGRI WEB formulários 

customizados, cujo envio pode ser acompanhado 

(prazos e quantidades) e dados analisados. 

Armazenamentoe Análise de Formulários

Para clientes que acompanham diversas propriedades, o 

IDEAGRI WEB configura uma poderosa ferramenta de 

aglutinação, quantificação e qualificação dos dados. 

Unificaçãode Informações

Infinitas possibilidades 

de consulta aos dados, 

através de buscas 

avançadas e 

personalizadas

Customizaçãode

Relatórios

Emissão de relatórios macro 

sobre as informações lançadas 

no SOFTWARE IDEAGRI, bem 

como a análise comparativa de 

mercado (benchmarking). 

Geração de Resultados

Alimentação automática de 

dados dos indicadores do 

sistema de produção para o 

IDEAGRI CONTROL.

Comunicaçãode

Dados Estratégicos
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CONHEÇA O IDEAGRI WEB

• Aplicativo disponível para acesso 24 horas por dia (mantendo as condições de níveis de serviço – SLA – em 99%).

• Dispensa instalações de softwares locais (exceto o navegador de internet e complementos para visualização).

• Permite a integração de dados com o sistema coletor local (desktop), via protocolo HTTP.

• Utiliza banco de dados robusto, que garanta a unificação dos dados provenientes do sistema local - Oracle.

• Contempla controle de acesso protegido por senha, com a configuração de níveis de autorização diferenciados.

• Disponibiliza relatórios de unificação de dados e de análises comparativas.

• Gera relatórios em segundo plano, com envio por e-mail para o usuário solicitante.

• Oferece ferramenta para a geração de relatórios sob demanda do usuário.

• Contempla aplicativo de armazenamento dos bancos de dados gerenciados no sistema local e de documentos comprobatórios conforme demandas específicas com

a identificação do usuário remetente do(s) arquivo(s).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FUNCIONALIDADES

Relatórios

Relatórios analíticos (por fazenda)

• Avaliação econômica

• Índices produtivos e reprodutivos

• Índices da qualidade do leite/saúde do úbere

Relatórios Setoriais (dados consolidados de todas as fazendas)

• Avaliação de indicadores financeiros

• Avaliação de indicadores produtivos

• Avaliação de indicadores do rebanho

• Avaliação de indicadores de sanidade

• Avaliação de indicadores da qualidade do leite/saúde do úbere

Relatórios de Benchmarking utilizando índices sobre dados zootécnicos

(relativos à reprodução, à produção e à saúde), agrupados por grupos

• Atividade pecuária predominante

• Produção de leite por vaca

• Raça

• Estado Federativo

• Número de ordenhas

• Tipo de aleitamento

• Sistema de produção

• Fazendas ou grupo de fazendas (para usuários administradores)

Relatórios de acompanhamento dos envios de formulários das atividades registradas para os bancos de dados gerenciados pelo sistema local

Aplicativo de visualização de relatórios do tipo consulta criados conforme as demandas de levantamento dos dados registrados e calculados

Estrutura de gerenciamento

Cadastro de bancos de dados (fazendas / propriedades) conforme estrutura de gerenciamento através do software

local

Cadastro de usuários

Associação dos bancos aos usuários (viabilizando o acesso aos dados de múltiplos bancos de dados de acordo com

as autorizações necessárias)

Controle de acesso, através da identificação do usuário no acesso, com a configuração de níveis diferenciados de

autorizações

Cadastro dos formulários que poderão ser enviados através do sistema local

Armazenamento de dados

Aplicativo de armazenamento de cópias de segurança dos bancos de dados gerenciados no sistema local

Aplicativo de envio e armazenamento de documentos comprobatórios por usuário com a identificação do banco de

dados respectivo
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CONHEÇA O IDEAGRI CONTROL

Sistema de medição e acompanhamento de indicadores de desempenho. Com o IDEAGRI CONTROL, o gerenciamento das metas torna-se

mais rápido e prático, viabilizando o acompanhamento dos resultados em tempo real. A metodologia de implantação do planejamento

estratégico adotada é o Balanced Scorecard (BSC), agregada de diversas ferramentas de gestão. A interface com os usuários utiliza a

dinâmica do PDCA (Plan, Do, Check, Act).

DIFERENCIAIS

MONITORAMENTO DA PARTICIPAÇÃO EM TEMPO REAL

Conexão dos objetivos e metas viabilizando o

acompanhamento, em tempo real, de forma holística ou

centralizada, conforme a demanda de identificação de

gargalos ou fatores de sucesso.

FLUXO DE DADOS

GERAÇÃO DE RESULTADOS

Inserção dos objetivos, 

metas, indicadores, 

planos e demais 

informações do plano 

estratégico.

Planejamento

Estratégico

(PLAN)

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS APURADOS

Resultados acompanhados periodicamente e em tempo

real. Faróis dos indicadores e apresentação de todas as

ações corretivas. Valores apontados em % de cumprimento

(em relação à meta) e números reais (medidas dos

indicadores).

ACOMPANHAMENTO DE PLANOS DE AÇÃO

Ferramenta para a criação de planos de ação, conectados

às metas e seus indicadores. Identificação de prazos e

responsabilidades, viabilizando o acompanhamento do

andamento das ações.

ANÁLISE DE FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Matriz de iniciativas X fatores críticos de sucesso para a

definição de medidas que contribuam para o alcance das

metas. Manutenção dos registros dos planejamentos

históricos para futuras análises.

APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO

Ferramentas da qualidade que permitem o registro e o

tratamento de anomalias ou não-conformidades,

promovendo a melhoria contínua da organização.

RELATÓRIOS OBJETIVOS

Para acompanhar os resultados, os usuários têm acesso a

diversos relatórios gerenciais e gráficos de gestão à vista.

RELATÓRIOS DIVERSOS

Disponibilidade de acompanhamento global ou focado. Geração de

relatórios com diversos tipos de gráficos (acompanhamento,

percentual, farol), em diferentes formas (linha, barra, coluna e pizza).

PAINEL DE CONTROLE

Imediata compreensão visual do desempenho

por meio de faróis (verde, vermelho e amarelo),

agilizando a tomada de decisões.

Lançamento dos resultados dos 

indicadores.

Alimentaçãodo Sistema

(DO)

Coleta automatizada de dados dos 

índices das propriedades rurais 

gerenciadas pelo SOFTWARE IDEAGRI / 

IDEAGRI WEB. Resultados de diários de 

sala da aula gerenciados pelo IDEAGRI 

CLASS.

Comunicação de Dados

(DO)

Acompanhamento dos 

resultados através de 

relatórios e do Painel de 

Controle (faróis).

Controle (CHECK)

Tratamento de anomalias 

através de aplicação de 

ferramentas da qualidade.

Ação (ACT)

Análise de dados históricos 

para retroalimentação das 

informações. 

Retroalimentação (ACT)
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CONHEÇA O IDEAGRI CONTROL

• Aplicativo disponível para acesso 24 horas por dia (mantendo as condições de níveis de serviço – SLA – em 99%).

• Dispensa instalações de softwares locais (exceto o navegador de internet e complementos para visualização).

• Permite a integração de dados disponíveis no sistema web, via protocolo HTTP, referentes a índices calculados com base nos bancos de dados das propriedades

gerenciadas.

• Utiliza banco de dados robusto, que garanta a unificação dos dados provenientes do sistema web integrador – Postgre.

• Contempla o controle de acesso protegido por senha, com a configuração de níveis de autorização diferenciados.

• Disponibiliza relatórios de visualização da estrutura estratégica, metas, indicadores, ações realizadas, bem como de auditoria dos dados das metas.

• Contempla aplicativo de armazenamento de documentos comprobatórios conforme demandas específicas com a identificação da estrutura estratégica remetente

do(s) arquivo(s).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FUNCIONALIDADES

Planejamento Estratégico

Cadastro dos componentes do plano

traçado

• Mapa do negócio (missão, negócio, insumos, equipamentos, pessoal, fornecedores,

produtos, clientes)

• Objetivos estratégicos

• Mapa estratégico (perspectivas e objetivos) conforme a metodologia BSC

• Matriz de Iniciativas X Fatores Críticos de Sucesso (FSC)

• Metas

• Medidas (planos, programas, padrões, etc.)

• Indicadores (individuais, por unidade gerencial, e globais, de acordo com grupos de

propriedades, cujos índices sejam advindos do software web integrador)

• Planos de ação (o que será feito, por quem, justificativa, meios e data limite)

Definição da estrutura estratégica

Cadastro de períodos (anos de gestão) para a definição temporal do planejamento estratégico

Cadastro de unidades gerenciais (a serem relacionadas aos indicadores das metas), com hierarquização e vinculação de usuários

responsáveis e apoiadores

Cadastro de terminologias e classificações para a inserção e acompanhamento do planejamento estratégico conforme a metodologia

BSC

Aplicativo de comunicação interna e envio de e-mails para usuários de forma geral e de acordo com a hierarquização das unidades

gerenciais

Controle de acesso, através da identificação do usuário no acesso, com configuração de níveis diferenciados de autorizações

Execução das ações planejadas

Lançamento dos resultados individuais por unidade gerencial

Aplicativo de envio e armazenamento de documentos comprobatórios por indicador de meta das unidades gerenciais

Cadastro e registro de anomalias e não conformidades

Obtenção automatizada dos resultados dos indicadores globais conforme dados calculados pelo sistema web integrador

Registro das solicitações de repactuação e cancelamento de metas e indicadores, bem como das comunicações e dos resultados

afirmativos e negativos

Gerenciamento das atividades realizadas conforme planos de ação traçados

Verificação das ações realizadas e resultados obtidos

Geração de painel de controle com os resultados realizados (reais e em percentual de cumprimento da meta) com tabelas de valores e

faróis de identificação do desempenho das unidades gerenciais

Emissão de relatórios de listagem dos componentes do plano estratégico e de auditoria dos resultados e das ações realizadas

Acompanhamento das correções e melhorias

Diário de bordo para cadastro e acompanhamento de ocorrências
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CONHEÇA O IDEAGRI CLASS

Controle de presenças e resultados, com aplicativos para cadastramento de turmas e alunos, configuração de critérios de participação

mínima necessária, lançamento individualizado da presença e resultado de avaliações, armazenamento de documentos comprobatórios,

bem como, a geração de relatórios de acompanhamento.

LISTA P/ COLETA DE ASSINATURAS

CADASTROS E LANÇAMENTOS

ALUNOS

Inclusão dos participantes dos eventos

com informações, de nome, CPF, etc.

FLUXO DE DADOS

Configuração da estrutura 

da turma, dos parâmetros 

para certificação e do 

cronograma de realização.

Estrutura Inicial

GERAÇÃO DE

RESULTADOS

PRESENÇAS

Lançamento das participações por data e

evento, inclusão do conteúdo das aulas e

impressão da lista em branco para coleta

das informações.

TURMAS

Inclusão e configuração das turmas com

formatação das aulas e critérios para

aprovação.

RESULTADOS

Lançamento das notas de avaliações

previamente cadastradas, com a apuração

da aptidão conforme critérios do perfil de

avaliação.

CONSOLIDADO DE PRESENÇAS

LISTAGENS DIVERSAS

PAINEL DE OCORRÊNCIAS

Registro de alunos e 

vinculação dos mesmos 

às turmas.

Cadastramentos

Uso da ferramenta de 

aglutinação, 

quantificação e 

qualificação dos 

dados. 

Unificaçãode Informações

Lançamento de presenças 

e envio de documentos 

comprobatórios.

Alimentação do 

Sistema

Emissão de relatórios 

consolidados com 

resultados parciais e globais.

Controle em 

Tempo Real
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CONHEÇA O IDEAGRI CLASS

• Aplicativo disponível para acesso 24 horas por dia (mantendo as condições de níveis de serviço – SLA – em 99%).

• Dispensa instalações de softwares locais (exceto o navegador de internet e complementos para visualização).

• Permite a integração de dados disponíveis na estrutura estratégica configurada no sistema web para o gerenciamento de metas.

• Utiliza banco de dados robusto, que garanta a unificação dos dados provenientes do sistema web integrador – Postgre.

• Contempla o controle de acesso protegido por senha, com a configuração de níveis de autorização diferenciados.

• Disponibiliza relatórios de visualização da frequência e resultados registrados.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FUNCIONALIDADES

Cadastros

Inserção de alunos com preenchimento de dados obrigatórios e facultativos (com validação por CPF).

Configuração da composição das unidades gerenciais (advindas da comunicação com o sistema web de gerenciamento de metas) a serem acompanhados (com definição de número de eventos e quantidade mínima para a certificação).

Lançamentos e Relatórios

Lançamento de presenças por aluno com a identificação da data do evento e o registro de atividades realizadas. Lançamento de resultados individuais para as avaliações cadastradas.

Bloqueio do lançamento conforme limite de prazo. Acompanhamento das ocorrências registradas pelos usuários para cada evento.

Aplicativo de cálculo da condição de certificação de acordo com a frequência individual e os critérios de composição das unidades gerenciais. Apuração da aprovação / reprovação conforme resultados numéricos obtidos nas avaliações.

Obtenção automatizada dos resultados dos indicadores globais conforme dados calculados pelo sistema web integrador

Emissão de relatórios das presenças e condição para a certificação por unidade gerencial, bem como listagens diversas, que representam os cadastros, lançamentos, apurações e arquivos comprobatórios.
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CONHEÇA O IDEAGRI IATF

Sistema informatizado para a coleta de dados, o controle operacional e a avaliação do desempenho dos processos relativos à IATF

(Inseminação Artificial em Tempo Fixo)
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CURSOS EAD / TREINAMENTOS

Os usuários dos Sistemas IDEAGRI têm acesso ao treinamento virtual realizado através de uma plataforma dedicada e estruturada para

propiciar o aprendizado efetivo sobre as rotinas de lançamento e geração de resultados:

• Portal www.ideagritreino.com.br :: SGA (Sistema de Gestão do Aprendizado) desenvolvido no padrão Moodle e acessado via internet.

PRATICIDADE

O ambiente de aprendizagem pode ser

acessado a qualquer momento, bastando

o acesso à internet.
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AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)

EFETIVIDADE

Aulas estruturadas com base nos mais

altos padrões instrucionais.

VARIEDADE

Material de apoio: conteúdo escrito,

vídeos, exercícios interativos, práticas

nos softwares, links externos para

consulta e vários outros elementos de

aprendizagem.

A metodologia desenvolvida na elaboração do conteúdo para o AVA também pode ser aplicada* a turmas presencialmente, mediante

agendamento e disponibilidade da Equipe IDEAGRI.

* Despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação são de responsabilidade do cliente.

TREINAMENTOS PRESENCIAIS

VALIDAÇÃO

Os participantes podem obter

certificados de conclusão dos cursos

mediante a aprovação em questões

avaliadas.


