
Software Especializado
para SESMT de Empresas.

Informatize os setores de Medicina Ocupacional,
Segurança do Trabalho, Previdenciária, Ergonomia
e Meio Ambiente atendendo o eSocial.

Nexo EHS é a solução completa e especializada para o SESMT
do mercado corporativo que visa agilizar e otimizar os processos
e a gestão  relacionados às áreas de Saúde Ocupacional,
Segurança do Trabalho, eSocial / Gestão Previdenciária
e Meio Ambiente da empresa.

Con�gurações e adequações do
produto conforme necessidade
de cada cliente;

Integração certi�cada o�cialmente
com SAP HCM, Oracle EBS, Oracle
HCM Cloud e People Soft com
possibilidade de integração também
com outros sistemas (ERP, Folha de
Pagamento, Ponto, etc);

Atualizações periódicas de produto;

Suporte técnico via telefone, chat
e e-mail.

A Nexo CS está há mais de 20 anos no mercado,
desenvolvendo soluções de software especializado 
nas áreas de Medicina Ocupacional, Segurança do
Trabalho, Ergonomia, eSocial/Previdenciária e
Meio Ambiente.

Os softwares são integrados, para garantir o controle
completo de diferentes áreas, �exíveis e, com
funcionamento via internet (CLOUD) ou no próprio
cliente (ON PREMISE).

A gestão é orientada para prevenção de riscos
e redução de despesas com SAT e FAP nas áreas
de SST e MA, assim como o atendimento das
obrigações geradas pelo eSocial.

Com clientes dos mais diversos segmentos, a Nexo CS
mantém constante inovação tecnológica e equipes
capacitadas para proporcionar atendimento
de alto nível em todas as etapas do relacionamento
com o cliente, o que lhe confere Marca reconhecida
no Brasil e no seu segmento especializado de mercado.Software já pronto para

atender o eSocial

Sobre a Nexo CS



Ferramenta para dar suporte à Gestão de Medicina
Ocupacional, Segurança do Trabalho, Ergonomia
e eSocial / Previdenciária, através de Indicadores
já prontos ou criados pelo próprio usuário.

Prontuário Eletrônico com Certi�cação Digital ICP Brasil;
Nexo Alertas – Alertas via e-mail de acordo com con�gurações de�nidas
ou criadas pela empresa de maneira personalizada;
NexoFAP – Gestão informatizada dos Benefícios Previdenciários com acesso
ao website do INSS;
Controle de EPI com Biometria;
Controle de Votação Eletrônica de CIPA;
Nexo Integração - Integramos seus sistemas usando diversas tecnologias,
tais como: Webservice, Banco de Dados, importação Excel ou arquivo TXT.

Ferramentas e Plug-ins disponíveis:

Faça o controle completo informatizado da área
médica do SESMT da empresa.

Controla de forma integrada e completa as áreas
de higiene e segurança do trabalho.

Controle integrado e dinâmico da área Previdenciária
da empresa, incluindo a geração dos arquivos para
o eSocial SST.

Gerencie o setor ambiental com processos
de certi�cação e controle operacional.

Auxilia a avaliação dos postos de trabalho,
de�nição dos níveis de riscos e recomendação
de ações a serem tomadas na empresa, com
emissão de laudo ergonômico de acordo
com NR 17. Utiliza ferramentas NIOSH
e Moore & Garg.

Os Clientes NEXO tem a sua disposição
PORTAL para Acesso dos seus próprios
funcionários ou de empresas prestadoras
de Serviços de SST.

Solução segura, completa, e�caz e econômica
em datacenter EQUINIX CERTIFICADO ISO/IEC
27001:2013. Tenha acesso às informações
via web a qualquer hora e lugar, otimizando
custos de forma ágil e segura.

PCMSO
Ambulatorial
Absenteísmo
Audiometria – PCA
Espirometria

Serviço Social
Vacinação
Odontologia Ocupacional
Controle Preventivo de Saúde
PCD – Pessoas com De�ciência

PPRA / Riscos
EPI com Biometria
EPC
Controle de Treinamentos
Ocorrências (Acidentes-Incidentes)
APR (Análise Preliminar de Riscos)
Higiene Ocupacional
Condições Especiais do Trabalho (CET)

Estatísticas e Fichas diversas
Mapa de Riscos
Ordem de Serviços
CIPA
Cronogramas
Brigadas
Segurança Comportamental
Perigos e Riscos

PPP
LTCAT
FAP e NTEP
eSocial – Atende eventos de SST conforme obrigatoriedade do Governo Federal
Mensageria dos eventos do eSocial SST

Controle de Licenciamento Ambiental
Medições Ambientais
Controle de Resíduos
Controle de Produtos Químicos
Inspeções

Medicina do Trabalho

Segurança e Higiene do Trabalho

Gestão eSocial e Previdenciária

Gestão Ambiental e Qualidade

Gestão em Ergonomia Nexo Portal Cloud Nexo Web

Módulos

Módulos

Módulos

Módulos
Controle de Não Conformidades
Analise de Causa Raiz
Plano de Ação
Controle de Documentos

São Paulo
Rua Dr. Cândido Espinheira. 396 - 7º andar - Perdizes
(11) 3677-1210 - 3872-3370

Rio de Janeiro
Rua México, 41 - 20º andar - Centro
(21) 2532-5960 - 2524-9826

www.nexocs.com

E-mail: comercial@nexocs.com 
Skype: nexo.comercial


