
PLATAFORMA SOCIAL COLABORATIVA 

 

Os maiores gestores sempre atribuem o sucesso no gerenciamento da 

equipe ao diálogo e a conversa na empresa. Para se inteirar melhor dos 

problemas, dos pontos de vista, do acompanhamento da equipe, é mais 

do que necessário um meio para que as ideias e informações sejam 

trocadas pelos vendedores, colaboradores e gestores. 

Conhecendo a fundo a realidade das empresas, a Onetech disponibiliza 

uma rede social privada para o quadro interno. Essa plataforma social 

colaborativa é um diferencial pensado exclusivamente para o bom diálogo 

com os funcionários.  

Cada um dos vendedores cadastrados nessa rede social colaborativa 

possui uma área inicial (dashboards) que apresenta seus dados e 

resultados atualizados. Assim, além da autoanálise, o vendedor se 

sentirá mais animado para alcançar melhores metas de vendas. 

 Com a plataforma, a equipe conseguirá trocar notícia em tempo real, 

na linha de tempo desta rede, e receber comentários sobre sua postagem. 

Essa interação entre os membros permite que o foco de interação seja os 

resultados e serviços da empresa.  

Assim como nas redes sociais convencionais as pessoas falam sobre 

acontecimentos pessoais e isso se torna assunto, na rede social 

colaborativa os assuntos da empresa sempre serão predominantes, 

guiando os colaboradores a pensarem-se como uma verdadeira equipe 

integrada de muitos membros. 

É o uso da tecnologia a serviço dos resultados da empresa.  

A possibilidade dos usuários de curtirem, comentarem ou 

compartilharem a informação publicada por algum dos colegas, gera o 

senso de responsabilidade em todos. A rede colaborativa conta, ainda, 

com Painel de Controle do Negócio, onde são armazenadas todas as 

informações necessárias do negócio. 

São essas excelentes características que fazem com que os serviços da 

Onetech sejam um diferencial no gerenciamento de equipe, pautada na 



colaboração e interação, solucionando os problemas de comunicação 

entre os colaboradores.  

Entre em contato conosco clicando aqui e venha revolucionar sua 

empresa com a Onetech. 

 


