


Sua empresa ainda é analógica? Você sente que perde muitos recursos e a sua equipe não está produzindo como deveria? Infelizmente 
essa ainda é a realidade de muitas empresas que prestam serviços com equipes de campo no Brasil, muitas  ficam estagnadas e acreditam 
que os serviços que eram oferecidos há 5 ou 10 anos ainda são eficazes para satisfazer seus clientes.

Felizmente essa realidade pode estar prestes a mudar, principalmente para você. Nesse e-book gratuito vamos te dar 7 motivos que vão 
te fazer entender porque está faltando um aplicativo de gestão eficiente para a sua empresa. 

Boa leitura!
Alex Benedito, CEO Lan Solver 

SOBRE A LAN SOLVER
www.lansolver.com

A Lan Solver é uma empresa com mais de 20 anos  
de atuação no desenvolvimento de soluções  que  
aumentem a produtividade de equipe de campo  
e facilitem a gestão dessas equipes  com agilidade  
e tecnologia. 

INTRODUÇÃO

7 MOTIVOS
para contratar uma solução para gestão de equipes de campo

http://www.lansolver.com.br
https://www.facebook.com/Lansolver/
https://www.linkedin.com/company/lan-solver
https://twitter.com/lansolver


#1 GANHO EM PRODUTIVIDADE
Através do uso de um aplicativo de gestão a sua empresa poderá aumentar consideravelmente a produtividade de sua empresa como um 
todo. Dados do LSMOBILE [aplicativo de gestão da Lan Solver] apontaram junto com o cliente um aumento de 150% na produtividade.  
Isso se dá através das ferramentas do aplicativo que foi pensado para suprir as principais deficiências da gestão: falta de digitalização,  
falta de controle de equipe em tempo real, falta de roteirização, dificuldade em reunir dados e fazer análise de resultado de processos,  

atendimento e equipes, entre outros fatores.

#2 AUMENTO DE RECEITA
Com um aplicativo de gestão para equipe de campo é possível reduzir os custos da sua empresa consideravelmente. Nos dias de hoje,  
empresas que ainda não abraçaram a tecnologia como aliada do crescimento perdem muitos recursos que poderiam estar sendo investidos 
em expansão, contratação e melhoria de processos. A perda de recursos nesses casos está diretamente ligada ao  retrabalho, preenchimento 
manual de formulários e controle manual de resposta de chamados. 

O aplicativo de gestão vai te ajudar a reduzir custos através da digitalização de processos que vai trazer mais produtividade; da integração  
da equipe de campo e equipe de retaguarda, alinhando todos os chamados para o fim do retrabalho, além de possibilitar o monitoramento 
e a roteirização preditiva dos atendimentos. 

AUMENTE PRODUTIVIDADE E RECEITA



Com um aplicativo de gestão para equipe de campo é possível  
reduzir os custos da sua empresa consideravelmente. Nos dias de hoje,  
empresas que ainda não abraçaram a tecnologia como aliada do cresci-
mento perdem muitos recursos que poderiam estar sendo investidos em  
expansão, contratação e melhoria de processos. A perda de recursos  
nesses casos está diretamente ligada ao  retrabalho, preenchimento  
manual de formulários e controle manual de resposta de chamados. 

O aplicativo de gestão vai te ajudar a reduzir custos através da  
digitalização de processos que vai trazer mais produtividade; da  
integração da equipe de campo e equipe de retaguarda,  
alinhando todos os chamados para o fim do retrabalho, além de  
possibilitar o monitoramento e a roteirização preditiva dos atendimentos. 

#3 REDUÇÃO DE CUSTOS

Baixe gratuitamente, nosso E-book  
focado em transição digital 

Clique Aqui

https://goo.gl/JW5pTQ


#4 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Satisfação dos clientes  
é a chave mestra para o sucesso

Ter a sua empresa como referência de excelência em serviços do seu setor 
é uma realidade possibilitada pelo exímio atendimento realizado pelos 
seus agentes de campo, além dos processos de inovação e melhorias  

realizado por sua empresa.

 
Graças ao aplicativo de gestão é possível ter a sua equipe na palma da mão e melhorar a satisfação dos seus clientes através da  
geolocalização, tecnologia presente no APP LSMOBILE, por exemplo. Através dele, os coordenadores da central de serviços têm total  
transparência e visibilidade de seus colaboradores com painéis personalizados conforme as suas necessidades.  
E o mais importante: a disponibilidade dos dados em tempo real informa a previsão de atendimentos sem atrasos, tornando a empresa 
proativa e focada nos índices de satisfação dos clientes.



Ainda nos dias de hoje, muitas empresas param no tempo e não buscam inovação para seus negócios e processos, perdendo, como 
consequência, a competitividade em seus setores e tornando-se obsoletas, já que seus clientes vão em busca de serviços mais  
tecnológicos, ágeis, práticos, seguros e inovadores. 

Esperar muito tempo para aderir à tecnologia pode ser um erro fatal para uma empresa que visa se manter competitiva, por isso, 
aderir a um aplicativo de gestão, além de todos os benefícios já mencionados, vai permitir que a sua empresa ofereça soluções que 
se adequem a atual necessidade de seu stakeholder. 

#5 COMPETITIVIDADE NO SETOR

#6 VISÃO AMPLA DO NEGÓCIO PARA AS TOMADAS DE DECISÕES
Um aplicativo  de gestão vai facilitar e digitalizar os processos da sua empresa, o que significa que você, gestor, ou empresário terá maior 
controle do seu negócio e equipe, podendo ter, em questão de minutos, todos os resultados  e planilhas que precisa para repensar processos, 
criar estratégias de expansão ou prospecção, ver índices de satisfação dos clientes e qualidade dos serviços, números e feedbacks para criar 
novas soluções inovadoras e tornar a sua empresa ainda mais competitivas, lançando no mercado, antes de seu concorrente, o remédio mais 
eficaz para determinados problemas enfrentados por seus clientes

SEU NEGÓCIO NA PALMA DA SUA MÃO



www.lansolver.com

Conheça o aplicativo de gestão  
da Lan Solver e saiba

 como ele pode revolucionar  
o crescimento da sua empresa. 

AGENDE UMA APRESENTAÇÃO GRATUITA

Gerir uma equipe de campo não é tarefa fácil, principalmente quando a  

empresa ainda é análogica e não se rendeu às inovações e facilidades da  

tecnologia. Felizmente a Lan Solver possui uma solução completa para sanar os 

problemas que a sua empresa vem tendo com a gestão de equipe de campo. 

O LSMOBILE é um aplicativo customizado para se adequar perfeitamente às 

necessidades do modelo de negócios da sua empresa. Desenvolvido através de 

uma imersão dos profissionais para entender todo o processo das operações  

realizadas pela equipe de campo da empresa contratante, nossa solução é  

capaz de resolver “as dores e gargalos” desses processos e trazer mais facilidade 

na gestão de sua equipe de campo.

#7 FACILIDADE NA GESTÃO 
DA EQUIPE DE CAMPO

https://goo.gl/86Cb7N
http://www.lansolver.com.br
https://www.facebook.com/Lansolver/
https://www.linkedin.com/company/lan-solver
https://twitter.com/lansolver
https://goo.gl/86Cb7N



