PLANO DE CONTIGÊNCIA CONTINUAMOS A TRABALHAR !

DIGA NÃO AO

Projecttime Norte
Tlf. +351 229 867 260
Email. geral@projecttime.pt

ENTRE TODOS VAMOS SUPERAR !
Caríssimos Clientes, Fornecedores e Parceiros.
Projecttime Sul

Tlf. +351 214 601 539
Devido aos atuais constragimentos causados pelo COVID-19 e seguindo as recomendações da DGS, o Grupo Innux implementou
Email. geral@projecttime.pt
um plano de contingência, que se manterá ativo por tempo indeterminado. Temos como principal preocupação, assegurar a saúde
da nossa equipa, e por isso gostaríamos de vos enviar uma mensagem de tranquilidade, confiança e compromisso, de que tudo
faremos para que todos estejam seguros. Conscientes da responsabilidade social que temos no mercado para com os nossos clientes e colaboradores,
queremos transmitir-lhes os principais mecanismos que criámos, para juntos contermos esta pandemia, e ajudá-lo a assegurar a continuidade da sua
atividade empresarial, mitigando o impacto social e económico durante este período de especial dificuldade.

Atividade Comercial - Os nossos comerciais continuam a laborar durante o expediente normal (9h-13h ; 14h-18h). Com parte da nossa equipa
comercial a laborar por Teletrabalho, todos os colaboradores estão disponíveis no âmbito das suas funções, iremos manter o contato com clientes de
forma regular, com recurso exclusivo a meios de comunicação à distância, nomeadamente; Conference Call (com partilha de ecrã para demonstrações
de software), telemóvel e correio eletrónico. Informamos também que estão suspensas todas as visitas e reuniões realizadas nas moradas do cliente
ou da Innux / Projecttime.
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Atividade Administrativa e Financeira - O nosso departamento administrativo e financeiro realizará o trabalho, utilizando exclusivamente
os mesmos meios de comunicação à distância atrás referidos, com parte da equipa a laborar por Teletrabalho, todos os colaboradores estão
disponíveis no âmbito das suas funções.

Atividade / Assistência Técnica Remota - Serão realizadas como habitualmente, sem qualquer tipo de limitação ou constrangimento.
Informamos que parte da equipa, nomeadamente a de apoio à utilização do software, está a laborar por Teletrabalho, estando todos disponíveis no âmbito das suas funções.
Assistências Presenciais - Face às circunstâncias atuais relacionadas com o COVID-19, tentaremos, dentro do possível, realizar as assistências / intervenções locais.
No entanto, avaliadas mediante o risco e assim equacionadas caso a caso, contudo, adotaremos algumas medidas preventivas tais como; evitaremos sempre que
possível, passar em áreas de produção ou frequentadas pelos vossos colaboradores, na chegada às vossas instalações, o nosso técnico anunciar-se-á e deslocar-se-á de
imediato para a zona onde se encontram os equipamentos a intervir, cingindo a sua presença a esses espaços. Para realização dos testes, para passar alguma informação ou recomendação,
utilizará o telefone como meio de comunicação preferencial e na eventualidade de tal não ser possível, utilizaremos os restantes meios disponíveis tais como o email. Durante a visita, o nosso
técnico utilizará máscara e luvas de proteção e manterá a distância de segurança recomendada para com os vossos colaboradores, e após a conclusão da intervenção, o técnico abandonará as
vossas instalações, avisando a pessoa responsável que o irá fazer, informamos também que o relatório de assistência (PAT), será enviada por email, não existindo desta forma, necessidade de
deixar o relatório em papel. Garantimos que a pessoa responsável, obedecendo sempre às normas de combate ao COVID’19, que são, não ter quaisquer sintomas , respeitar sempre a distância
social mínima obrigatória e uso de máscaras e luvas de proteção. Os nossos números ; 40 % dos colaboradores nos escritórios e 60 % a fazer Teletrabalho, mas, todos disponíveis no âmbito
das suas funções. Pedimos a colaboração e compreensão de todos para o cumprimento efetivo de todas as regras definidas, com vista à segurança e saúde de todos os intervenientes.

MANTENHA-SE SEGURO, POR SI, POR NÓS E PELA SOCIEDADE EM GERAL !
MANTENHA OS SEUS COLABORADORES EM SEGURANÇA E PROTEGIDOS,
POIS ELES SÃO O MAIOR CAPITAL DA SUA EMPRESA !

