
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

Administre seus Ativos de IP 

com o GlobalCad 

   
 

 

O GlobalCad Energy é o software de gestão de  

iluminação pública mais usado no Brasil. 

O GlobalCad Energy destina-se a Prefeituras, Concessionárias de Energia Elétrica, Empreiteiras e Callcenters.          

Veja, abaixo, as vantagens que o GlobalCad Energy traz para Prefeituras e Consórcios de Prefeituras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Acompanhe o Trabalho da 

Empreiteira 

Verifique se a empreiteira 

responsável pela manutenção 

do parque de iluminação está 

prestando um serviço de 

qualidade. 

 

 

Saiba se há Reclamações 

Recorrentes dos Munícipes 

Cheque se os munícipes estão 

ligando repetidas vezes para 

reclamar sobre um mesmo 

ponto de iluminação. 

 

 

Cheque se os Serviços Estão 

Sendo Atendidos no Prazo 

O GlobalCad comunica se os 

serviços de manutenção do 

parque de iluminação pública 

estão sendo realizados dentro 

do prazo contratual. 

 

 
Obtenha Evidência Fotográfica e 

Geográfica dos Serviços 

O GlobalCad obriga os técnicos 

em campo a coletarem as 

coordenadas do local onde o 

serviço foi realizado e a tomarem 

fotos do serviço. 

 

 

Ofereça uma Interface Amigável 

para o Callcenter 

Disponibilize um módulo de 

Atendimento para o Callcenter e 

monitore o volume de chamadas 

recebidas. A GlobalCad também 

oferece Callcenter próprio. 

 

 

Visualize seus Ativos de 

Iluminação em Mapas Interativos 

Veja seus ativos de iluminação 

pública em mapas interativos, 

junto com as fotos e 

características técnicas de cada 

ponto de iluminação. 

 
Faça o Levantamento dos seus 

Ativos de Iluminação 

O GlobalCad conta com um 

módulo de cadastro que o 

permite levantar e/ou terceirizar 

o levantamento em campo de 

ativos de iluminação pública. 

 

 

Utilize Smartphones e Tablets 

para Registrar os Serviços 

Utilize o módulo de aferição do 

GlobalCad para registrar os 

serviços em campo. 

 

 

Obtenha Informações Através de 

Poderosos Relatórios 

Extrair informações do GlobalCad 

é tarefa simples - o sistema é 

intuitivo mesmo para usuários 

leigos. 

 

 

alguns dos nossos clientes 

 

 

Para Prefeituras 

 



   
 

 

 

Conheça os players do Mercado de 

iluminação pública 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre em contato pelos canais abaixo e solicite 

uma demonstração: 

Leandro Magalhães Site:  www.globalcad.com.br   

(31) 99982-9546 Vendas:  globalcad@globalcad.com.br 

 

Todos os direitos reservados. © 2012-2016 GlobalCad 

 

 

 “O GlobalCad Energy nos permitiu realizar, efetivamente, um 

trabalho de gestão e fiscalização dos serviços de manutenção 

da IP. O resultado são cidades bem iluminadas e uma maior 

satisfação dos munícipes com a administração pública.”  

– Cristina Martins, Secretária Executiva, CIDES 

 

CallCenter 
 

 Recebe as reclamações dos 

munícipes e as registra no 

GlobalCad Energy. 

 

 

GlobalCad Energy 

(Software de Aferição) 
 

 Permite que a prefeitura faça aferição dos 

serviços da Empreiteira e do CallCenter. 

 Encaminha as reclamações do CallCenter 

para a Empreiteira. 

 Informa se os prazos de atendimento às 

reclamações estão sendo cumpridos. 

 Comunica se há reclamações reincidentes. 

 

Empreiteira 
 

 Efetua a manutenção em 

campo do parque de 

iluminação (ex.: troca de 

lâmpadas, relés, etc). 

 Realiza rondas periódicas 

para identificar problemas. 

 Utiliza apenas o módulo de 

aferição do GlobalCad, que 

roda em PDAs. Pode utilizar 

sistema próprio para as 

demais atividades. 

 

 Prefeitura 
 

 Monitora o trabalho da Empreiteira e do CallCenter através dos 

relatórios do GlobalCad Energy, efetivamente realizando uma 

GESTÃO das atividades de manutenção da IP.  

 “O GlobalCad permitiu verificar se a empreiteira atendeu a 

todas as reclamações de iluminação pública, se o fez dentro 

do prazo e se os cidadãos ficaram satisfeitos com os serviços. 

Para nós, GlobalCad representa visibilidade e controle.”  

– Domingos Sávio, Secretário Adm., Nova Serrana 
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