


Ataros é uma solução digital e inovadora de rastreabilidade de

sementes, voltada a potencializar o engajamento com seus

clientes e parceiros aumentando a confiabilidade dos seus

produtos por meio da transparência.

Nossa plataforma é composta por três pilares. O primeiro pilar

é o gerenciamento simplificado e eficaz da UBS. Controlando

as posições e operações logísticas sobre bags e lotes. O

segundo pilar é a transparência para os seus clientes,

disponibilizando informações sobre os pedidos, desde o

ensaque até o carregamento, contendo resultados de exames

laboratoriais e testes realizados sobre as sementes. Tudo isso

de forma acessível na palma da mão. O terceiro e ultimo pilar é

a extração e gestão simplificada das informações de

operações sobre lotes e bags, auxiliando na tomada de

decisão.



GERENCIAMENTO EFICIENTE 
DA UBS

BENEFÍCIOS CHAVES

SIMPLICIDADE NA EXTRAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES GERENCIAIS

TRANSPARÊNCIA PARA O 
CLIENTE



GERENCIAMENTO EFICIENTE DA UBS

• Otimização logística das operações realizadas dentro da UBS.
• Maior agilidade nas operações de movimentação e carregamento de 

bags.
• Maior confiabilidade no armazenamento dos lotes e bags.
• Eliminação do problema “Perca de bags” dentro da UBS devido a 

mudanças de posição.
• Processo intuitivo e de baixo custo de implementação.
• Maior produtividade dos colaboradores.



TRANSPARÊNCIA PARA O CLIENTE

• Transparência e confiabilidade dos lotes e bags.

• Confiabilidade na origem e transparência até a entrega.

• Maior engajamento com o cliente.

• Diferencial competitivo em 
relação aos concorrentes.



SIMPLICIDADE NA EXTRAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

• Gestão simplificada.
• Melhor tomada de decisão.
• Confiabilidade das informações.



COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO



• Visualizar os carregamentos 
realizados

• Receber notificações sobre 
carregamentos e outras 
mensagens personalizadas

• Visualizar informações de 
laboratoriais dos lotes 
adquiridos

• Visualizar informação de lotes 
através da leitura de QR Codes

• Visualizar informações de 
contato.

APLICATIVO DO CLIENTE



• Mapa com posições dos lotes atualizadas 
dentro da UBS, informações de lotes 
reservados para clientes, lotes em reserva 
técnica e lotes com TSI

• Busca de lotes e bags por características 
(Cultivar, Peneira, Germinação e 
Tratamento)

• Visualização dos carregamentos agendados 
para o dia (Ordens de Carregamento)

• Realizar carregamento com opção para 
anexo de fotos

• Informar TSI de bags

• Atualizar posição de uma bag dentro da 
UBS.

APLICATIVO DA UBS



• Visualizar o volume ensacado (Total 
e por Cultivar), volume tratado (Total 
e por Cultivar) e o volume 
embarcado (Total e por Cultivar)

• Criar e gerenciar lotes e bags.

• Criar e gerenciar informações 
laboratoriais dos lotes e bags.

• Criar agendamentos de 
carregamento (Ordens de 
Carregamento).

• Criar notificações personalizadas 
para os usuários do aplicativo para 
Cliente.

• Criar reserva de lotes para clientes.

SISTEMA WEB



CASE AGRO-SOL





Agora que você conhece a plataforma Ataros e

suas principais características, imaginamos que

gostaria de conversar mais detalhadamente

sobre as funcionalidades, valores implicados na

obtenção da solução e viabilidade técnica de

implantação. Por isso, estamos à disposição

para esclarecimentos.

Caso possua outras necessidades, ou tenha

pensado em novas funcionalidades. Não hesite

em nos contatar.

Juntos construiremos uma plataforma cada vez

mais completa.



Somos especialistas na concepção e desenvolvimento
de produtos digitais. Buscamos incessantemente a
inovação, criando produtos conforme a necessidade e o
objetivo de cada cliente.

Apaixonados por tecnologia, confiamos que por meio 
dela é possível alcançar objetivos cada vez mais 
ousados, transformando processos, instituições e 
pessoas.

adrian@sydy.com.br /company/sydy-tecnologia

/sydytecnologia /sydytecnologia+55 65 9 8113 5196

Acreditamos no importante papel da agricultura para a sociedade
e para economia brasileira.

Por isso, em nossa jornada, desenvolvemos diversas soluções
para operações cotidianas do mundo agro, como: Controle de Pragas,
Rastreabilidade de Embalagens, Interpretação de Análise de Solo,
Rastreabilidade de Sementes e Controle de Ocorrências.

Auxiliando o produtor a superar o desafio
de ser cada vez mais produtivo e rentável.

sydy.com.br

https://www.sydy.com.br/
mailto:adrian@sydy.com.br
mailto:adrian@sydy.com.br
https://www.linkedin.com/company/sydy-tecnologia/
https://www.linkedin.com/company/sydy-tecnologia/
https://www.facebook.com/sydytecnologia/
https://www.facebook.com/sydytecnologia/
https://www.instagram.com/sydytecnologia/
https://www.instagram.com/sydytecnologia/
https://www.facebook.com/sydytecnologia/
https://www.sydy.com.br/

