Desempenho e confiabilidade aumentados para suas
necessidades simples de multi-tarefa.

SigSSO

Sistema de Segurança
e Saúde Ocupacional

Conheça o software
A solução

Benefícios

SigSSO® foi desenvolvida com objetivo de trazer

praticidade e as necessárias consistências para atender as
legislações Trabalhistas e Previdenciárias dentro de um
Sistema Integrado de Gestão em Segurança e Saúde
Ocupacional, retroalimentado. Atendendo as demandas legais
das relações entre contratantes e contratadas. Possui módulos
integrados de PPRA, PCMSO, Riscos, Controle de Acidentes,
LTCAT, PPP, EPI, Ambulatorial e Absenteísmo, facilitando a
administração dos empregados das empresas e/ou clientes
cadastrados.

Características técnicas

Multi Empresa, sem limite de empresas nem de
n
empregados cadastrados
Permite parametrização, possibilitando grande
n
flexibilidade e adaptação a diversas situações de uso
Permite a configuração e personalização da Ficha
n
Clinica, da Ficha de Acidentes e da Ficha Audiológica
Permite o controle estatístico dos dados com geração
n
interativa de gráficos
Possibilidade de exportação dos dados para planilhas
n
Excel e OpenOffice
Permite armazenagem do histórico das informações
n
geradas

Sistema totalmente Web
n
Compatível com os principais bancos de dados SQL
n
Permite a entrada de parâmetros operacionais do software,
n
tais como os serviços médicos, ficha clinica, tipos de

Standard

Gestão Medicina do Trabalho
PCMSO
Ambulatorial

exame, etc...

Absenteísmo

Permite controlar o acesso ao software por usuário e tela
n
respectiva. Exemplo: o médico visualiza TODAS as
informações e o enfermeiro(a) apenas a emissão do ASO,
ou permite que o Engenheiro visualize todas as

Gestão de Segurança do Trabalho
PPRA/Riscos

informações e o técnico apenas algumas.
Disponível nas versões Standart e Plus
n

WEB
O software SigSSO® pode ser usado via internet. Nosso serviço
WEB e o banco de dados são disponibilizados remotamente em
Data Center de última geração, ficando hospedados em
servidores próprios e exclusivos da LCS com alta confiabilidade,
disponibilidade e segurança.

PRÓ

EPI
Controle de Acidentes

Gestão Previdenciária
PPP-Perfil Profissiográfico Previdenciário

LTCAT

Prestação de Serviço
Contrato Mensal

Segurança e Saúde Ocupacional
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