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Notas de apresentação
[Observações para o instrutor: Para obter ajuda detalhada sobre como personalizar este modelo, consulte o último slide. Além disso, procure o texto adicional da lição no painel de anotações de alguns slides.Como esta apresentação contém animações em Macromedia Flash, ao salvar o modelo pode ser exibida uma mensagem de aviso em relação a informações pessoais. A menos que você inclua informações nas propriedades do próprio arquivo Flash, esse aviso não é válido para esta apresentação. Clique em OK na mensagem.]



 Lti Consultoria, é uma empresa na área de tecnologia 
que chega ao mercado com a finalidade de atender o 
seu cliente no conceito “Turn key” (completa), ou seja, 
Diagnosticar, Propor a solução, Implantar, Acompanhar 
e Compartilhar o resultado com o cliente.

 No mundo corporativo não há espaço para 
amadorismo, daí a necessidade de consultores capazes 
de orientá-lo a manter o seu foco nos seus “objetivos 
estratégicos”, sem se preocupar com os instrumentos 
de gestão. Nós lhe daremos todo o suporte necessário 
que lhe permitirá Gerir o seu Negócio.

 Nesse contexto, a Lti lhe dará essa tranquilidade, 
prestando-lhe consultoria adequada com o que há de 
melhor no mercado.

 Com as novas parcerias estabelecidas sempre teremos 
uma solução para sua empresa deixando-o livre para 
concentrar seus esforços com sua atividade fim.



MISSÃO
 Entender claramente as necessidades dos clientes e 

fornecer serviços que atendam essas demandas.
VISÃO
 Ser a opção natural em consultoria de negócios para 

todas as empresas que almejam sucesso em seu 
negócio.

VALORES
 Compromisso com a Qualidade dos serviços 

prestados,  Foco nos resultados Valorização do 
capital humano, Visão ética e cidadã e Transparência 
nas relações comerciais.



Expertise



Parcerias





ALGUNS PRODUTOS DOS NOSSOS PARCEIROS  
Soluções e Produtos



RFID – Funcionamento



Banda de Freq Caracteristicas Aplicações 
Típicas

Baixa - 100 a 500 
Khz

Fx Curta Leitura
Baixo Custo
Baixa velocidade

Controle de 
acesso
Controle de 
animais

Média 10 a 15 Mhz Fx curta  até media 
leitura
Custo moderado
Média velocidade

Controle de 
acesso
Smarta Cards

Alta 850 Mhz a 5,8 
Ghz

Fx larga de leitura
Alta velocidade
Custo acessível

Monitoração de 
veiculos
Monitoração de 
produtos





Economia de tempo e dinheiro

99% de precisão e controle nos 
processos logísticos

Contra erros, extravios, etc



Grava a etiqueta RFID

Aplica a etiqueta na caixa

Caixa passando pelo leitor







https://rfid.worldtech.com.br/

http://lticonsultoria.com.br/videos/
https://rfid.worldtech.com.br/


Gestão de Serviços



Gestão 

Gestão  é a ação e o efeito de administrar ou dirigir um determinado 
negócio. Por tanto, através da uma gestão se desenvolverão uma 
diversidade de diligências que levarão ao cumprimento do objetivo traçado, 
de um negócio ou até mesmo de um simples desejo tão sumamente 
esperado.



Visão Única, 
Centralizada 
de Ponta a 

Ponta 

Melhoria 
Contínua 

dos 
Processos

Otimização do 
Orçamento  e 
aumento da 
rentabilidade

Disponibilizar e 
compartilhar os  
Conhecimentos 

Oferecer Melhores 
Recursos  aos 
Colaboradores 

sem Perder Tempo 

Aumentar a 
Conformidade 

Compartilhar
Beneficios com 
toda Empresa

Desafios das Empresas



Definir os Processos na Instituição, Mapear e documentar esses
processos e se possível automatizá-los com isso, a Organização
começa a dar passos largos rumo ao objetivo maior que é ter
indicadores para a tomada de decisões, alcance de seus objetivos e 
metas definidas no seu Plano Estratégico. 

Definir Processos 

Apresentador
Notas de apresentação
Que tipo de conteúdo um modelo inclui? Tudo e qualquer coisa, incluindo texto, estilos e formatação; layout de página, como margens e espaçamento entre linhas; e elementos de design, como cores especiais, bordas e destaques, característicos de um tema do Word. Considere um modelo como um ponto de partida muito útil. Se, por exemplo, você tiver reuniões de trabalho semanais e precisar criar a mesma pauta inúmeras vezes, mas com detalhes um pouco diferentes, seu trabalho será agilizado se muitas dessas informações já estiverem prontas para você.
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Definir Competências do Colaborador

A Instituição deve
definir o mapa de 
competências de cada
colaborador e cuidar
para o aperfeiçoamento
de cada componente
da equipe.

A gestão de competências deve ser elaborada com a equipe da 
Instituição utilizando-se dos recursos que dispõe. Em caso de 
decidirem por um  sistema automatizado de competências, devemos
procurar o melhor dentro das condições financeiras do cliente.

Apresentador
Notas de apresentação
Observação: além dos inúmeros modelos desenvolvidos pela Microsoft encontrados neste site, há modelos que foram criados pelos clientes. 



Definir Objetivos Metas e Indicadores

A Instituição deve ter
seus objetivos e 
metas alinhados a sua
visão e trabalhar para 
atingir esses
resultados.

O BSC, é a metodologia que utilizamos em maior escala, mas não
deixamos de atuar na Gestão por objetivos ou apenas por um painel de 
indicadores, auxiliamos o cliente a definir e mostrar esses indicadores
de resultados através de Relatórios com Jasper Reports, Painéis de B.I 
ou mesmo planilhas..



Definir como flui a Informação e Guarda de  
Documentação

Ajudamos a Instituição a definir as regras de comunicação e 
informação em conjunto com a guarda de seu legado. É o fim
das informações errôneas e demora em buscas dos originais.



Definir como flui a Informação e Guarda de 
Documentação

A utilização de GED,é uma realidade e ajudamos a Instituição a 
implantar essa tecnologia, o Bonitasoft, já tem nativo em sua 
versão NÃO FREE, um GED simples já incorporado, mas caso o 
cliente não deseje utilizar o GED do BonitaSoft, pode utilizar-se 
do que mais lhe agradar e ajudamos a selecionar o que melhor se 
adequa a sua realidade.



Definir como flui a Informação e Guarda de 
Documentação

Na guarda do legado físico, temos uma solução com 
RFID, através de etiquetas eletrônicas de 
identificação por frequência, que  auxilia na 
localização de um documento físico de forma ágil e 
rápida.



A Instituição deve 
investir e estimular a 
capacitação de seus 
colaboradores.

Colaboradores 
Capacitados significa 
eficiência e eficácia 
na execução de 
processos 

Capacitar Colaboradores

A Lti Consultoria faz o plano de  capacitações com base 
nas Competências que a Instituição necessita a cada 
colaborador e com o acompanhamento, dimensiona essas 
capacitações para que a instituição alcance seus objetivos e 
metas.

Apresentador
Notas de apresentação
Assim como nos modelos instalados, uma visualização ampliada de cada modelo do Office Online é fornecida. Algumas categorias, como Cartas, contêm subcategorias que você pode selecionar — por exemplo, Acadêmico, Comercial e Cartas de Apresentação.Depois de clicar em Download, um modelo será aberto como um documento inteiramente novo no computador para que você faça as adições desejadas e o salve. O modelo original não é alterado: ele permanece no Office Online. No entanto, uma cópia do modelo é salvo no seu computador. Se desejar usá-lo novamente, não é preciso ir ao Office Online novamente. Você pode abri-lo na pasta Meu Modelos do Word. [Observação para o instrutor: para executar a animação durante a apresentação de slides, clique com o botão do mouse na animação e clique em Executar. Depois de executar o arquivo uma vez, talvez seja necessário clicar em Retroceder (depois de clicar com o botão direito do mouse) e clicar em Executar. Se estiver clicando no slide para inserir texto ou avançar para o próximo slide mas nada acontecer, clique fora da animação. Algumas vezes, é necessário clicar duas vezes. Se tiver problemas com a exibição da animação, consulte as anotações do último slide nesta apresentação sobre como executar uma animação com o Macromedia Flash. Se mesmo assim os problemas persistirem, o slide que vem em seguida a este será um slide duplicado com uma imagem estática. Exclua o slide atual ou o próximo antes de mostrar a apresentação.]



Significado de Ferramental

s.m. Conjunto de ferramentas 
necessárias a uma profissão ou 
a um trabalho.

Definir Ferramental

Colaboramos com a Instituição na escolha de todo o seu 
ferramental de trabalho visando a máxima utilização dos 
mesmos gerando assim indicadores de performance e 
satisfação..

Apresentador
Notas de apresentação
Assim como nos modelos instalados, uma visualização ampliada de cada modelo do Office Online é fornecida. Algumas categorias, como Cartas, contêm subcategorias que você pode selecionar — por exemplo, Acadêmico, Comercial e Cartas de Apresentação.O modelo original não é alterado: ele permanece no Office Online. No entanto, uma cópia do modelo é salvo no seu computador. Se desejar usá-lo novamente, não é preciso ir ao Office Online novamente. Você pode abri-lo na pasta Meu Modelos do Word. [Observação para o instrutor: este slide é quase idêntico ao anterior, mas ele contém uma imagem estática no lugar de uma animação. Use este slide se você tiver problemas com a exibição da animação. Exclua o slide atual ou o anterior antes de mostrar a apresentação.]



Selecionar e Implantar Ferramentas de 
Gestão

A escolha das 
ferramentas de 
Gestão é uma das  
partes primordiais em
um projeto de 
alinhamento da 
Instituição aos seus
processos
organizacionais.

A Lti Consultoria através da experiência de seus
consultores, auxilia a insituição a escolher as 
ferramentas de gestão, sejam ela OPEN SOURCE  ou
Não.

Realiza também a Administração de ambientes se assim
o cliente o desejar.



Montar Projetos e Acompanhar
Execução

Todo trabalho por
mais simples que seja
deve ser projetizado. 

Os colaboradores da Lti Consultoria são experientes em
implantação por projetos, capacitação e utilização das 
ferramentas de acompanhamento. Além do uso da metodologia
e implementação da mesma. Utiliza as principais ferramentas
de Mercado como DotProject, Open project e MSProject.



Acompanhar Indicadores para A Tomada de
Decisões

Desenvolvimento de 
Painéis de Gestão ou 
relatórios de 
indicadores, para 
auxilio a tomada de 
decisões.

A Lti Consultoria, utiliza-se de BI, Jasper Reports, Planilhas para Gerar 
DashBoards, que auxiliarão o Cliente a Tomada de Decisões.



CIclo PDCA

O Ciclo PDCA,  deve ser seguido 
para garantir que as melhorias 
contínuas sejam sempre perseguidas 
e alcançadas. 

No Ciclo PDCA, Ajudamos a empresa a Planejar, Executar suas Ações , chegar 
e definir os Planos de Ações .

Garantimos com uma consultoria presente a continuidade do Ciclo uma vez que 
executando-se o Ciclo PDCA, garante-se a qualidade dos serviços prestados e 
ações Tomadas.

Apresentador
Notas de apresentação
Observação: para ver a extensão do arquivo como parte do nome do arquivo, você precisa alterar uma configuração no Microsoft Windows. O Cartão de referência rápida vinculado ao fim do curso fornece as etapas para realizar essa ação.



http://www.lticonsultoria.com.br

ltidiretor@gmail.com

Fone: (61) 3202-0510
(61)98142-9124

MUITO OBRIGADO

Apresentador
Notas de apresentação
[Observação para o instrutor: com o Word 2007 instalado no computador, basta clicar no link do slide para acessar a sessão prática online. Na sessão prática, você pode trabalhar em cada uma dessas tarefas no Word, com instruções para orientá-lo. Importante: se você não tiver o Word 2007, não poderá acessar as instruções da sessão prática.]

http://www.lticonsultoria.com.br/
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