
Solução Especializada
para Gerenciamento
de Riscos do Trabalho
nas empresas.
Nexo Prevenção de Riscos é a solução de software completa e especializada para o Gerenciamento de
Riscos do Trabalho nas Empresas. Seu conteúdo modular visa agilizar e otimizar os processos e a prevenção
de riscos empresariais, possibilitando con�guração e adequação conforme necessidades da empresa.

Permite integrar com seus atuais sistemas de ERP / RH e FOLHA, com Integração certi�cada o�cialmente
com SAP HCM, Oracle EBS, Oracle HCM Cloud e People Soft.

A solução é totalmente integrada com o Software NEXO EHS e pode integrar com qualquer software
de SST do mercado.

Módulos
    Perigos e Riscos

    Inspeções

    Avisos de Ocorrências 

    Segurança Comportamental

    Índice de Praticas Seguras (IPS)

    Controle de Não Conformidades

    Análise de Causa Raiz

    Plano de Ação

 
Ferramenta para dar suporte à Gestão do NEXO
PREVENÇÃO DE RISCOS através de Indicadores
já prontos ou criados pelo próprio usuário.

Cloud
Solução segura, completa, eficaz 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.

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.

Comece fazendo PREVENÇÂO e depois evolua
para a solução completa de EHS, inclusive integrando
com 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 de mercado.

Sobre a Nexo CS
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Rio de Janeiro
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www.nexocs.com

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


