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Conheça a Make it
Fundada em 2009, a Make it é uma empresa focado em 
desenvolver soluções para gestão empresarial no 
âmbito administrativo e operacional. 
Tendo como diferencial, soluções customizados de acordo com o 
diagnóstico das reais necessidades de cada cliente.

Constituída por profissionais com mais de 25 anos de experiência 
no mercado e larga vivência nas áreas de gestão e TI. Atuamos 
com soluções complementares aos ERPs de mercado, voltadas a 
gestão e controle operacional, através de aplicativos 
mobile e sistemas web.

Desde a especificação de um projeto até os ajustes finais, 
a Make it possui expertise técnica e prática em todas as etapas 
necessárias para o desenvolvimento de soluções que agregam 
valor às organizações, pois buscamos sempre soluções práticas, 
custo acessível e atendimento diferenciado.



Make SVA

SVA

Sistema de Visitação e Auditoria

O Make SVA é uma solução WEB (backoffice) e App Nativo 
Android ( Tablets e Celulares para uso em campo ) que tem 
como finalidade controlar e gerenciar atividades de campo, 
como: visitas de supervisores, atividades de técnicos, auditores 
e prestadores de serviços em geral.

Além disso, é possível gerenciar agenda, ativos, ocorrências, 
atividades, ausência de colaboradores, serviços executados, 
através de geolocalização (GPS), QRCode, formulários 
eletrônicos e fotografias.

Com uma interface amigável e simples de usar, os formulários 
eletrônicos são customizados para coleta de evidencias e 
apontamentos. Sendo possível ainda o acompanhamento 
online e relatório detalhado de visita, atividade e auditoria.

Além disso, pode ser integrado com os principais sistemas de 
Gestão Corporativa (ERP) e sua implementação pode ser em 
nuvem ou infraestrutura própria da sua empresa.



SVA

Programação de agenda de visitação e/ou 
atividades pelo próprio colaborador

Consulta e aprovação de agendamento pela chefia

Painel de Visitação e Ocorrências em tempo real

Relatórios de visitas e apontamentos de ocorrências 
com registro de evidencias

Permite melhor avaliação de glosa de valores, contestações e  
comprovações através de relatórios de auditoria

Consultas detalhadas de Apontamentos, auditorias efetuadas, 
como por exemplo fotografia com marca d´água de data/hora 
e geolocalização, entre outras

Formulário de visita técnica para serviços em geral, ativos, 
veículos, pessoas, nutrição e qualquer outro de forma 
customizada para atender cada segmento



Vantagens do Make SVA

Redução de custos operacionais;

Controle sobre agenda;

Comprovação de execução de atividade;

Maior desempenho operacional de todos os envolvidos 
(Técnicos, Encarregados, Supervisores, Gerentes, 
Auditores, RH);

Evitar glosa de valores contratuais e contestações de 
serviços executados.;

Gestão eficiente sobre as visitas e auditorias efetuadas, 
através de históricos;

Monitoramento em tempo real de atividades através de 
apontamentos ou QRCode posicionado em máquinas e 
locais (Ex.: Banheiros, Salas, Equipamentos), permitindo 
ações rápidas da equipe de apoio.

Visão geral do sistema



Administração do Sistema
Portal Web



Portal web – Visitação e Auditoria
As opções do Menu estarão disponíveis
conforme perfil do colaborador

Portal web – Visitação e Auditoria
Programação de Agenda



Telas do Sistema

AGENDA
Fácil programação com replicações 
de data / hora e limites de horário.

PAINEL DE OCORRÊNCIAS
Este painel permite a visualização 
de apontamentos e ocorrências das 
visitas em cada local.

RELATÓRIO DETALHADO
Relatório detalhado da visita, 
apontando todos os dados, como 
geolocalização, data, horário, 
formulários e fotografias.



Apontamento de visita via smartphone

Agenda do dia e botão de ações com fácil acesso

Formulários personalizados de fácil utilização

Tabela de Motivos para itens avaliados

Geolocalização e captura de imagens para
confirmação de dados

10:30 AM 100%
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Aplicativo Make SVA



Agenda

Serviço

Serviço

Telas da 
Agenda do dia

Telas Serviço
Perguntas e Tabela de motivos



Formulário Nutrição (Grupo) Formulário Nutrição

Formulários personalizados 
conforme necessidade, de 
fácil acesso e utilização.

Gestão e�ciente sobre as 
visitas e auditorias efetuadas, 
através de históricos.

Controle total sobre
a agenda.

Sincronização de dados, 
con�rmação com 
geolocalização e fotos.

Exemplo de formulários



Suporte e Manutenção mensal

Licença perpétua por CNPJ

Sem limite de usuários

Custo baixo de implantação e suporte

Previsto customização de Layout
e Integração com ERP

Licenciamento e Implementação



Mais soluções

Make GEF - Gerenciamento Eletrônico de Formulários

Make PGE - Portal de Gestão Educacional

Make SGI - Sistema de Gestão Integrado

Make APQ - Sistema de Apontamento de Produção e Qualidade

Make RDV - Gestão de Despesas Corporativas
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www.makeit.com.br



Nossos Clientes
Conheça alguns de nossos clientes



R

www.makeit.com.br

(11) 2087.2120
(11) 2229.5683

Entre em contato

Av. Esperança, 379 -Conj. 11
Centro - Guarulhos / São Paulo

CONTATO@MAKEIT.COM.BR

Teremos o prazer em atendê-lo!


