Potencialize a
comunicação da
sua empresa com
o SocialBase.

Reúna colaboração, integração de pessoas e informação
estratégica em uma ferramenta única.
O SocialBase é a rede social corporativa que conecta
pessoas para tornar o trabalho mais simples e produtivo.
A solução aumenta o alcance das informações, promove
o alinhamento estratégico e cultural e propicia um
ambiente mais integrado e colaborativo, favorecendo o
engajamento, a inovação e a troca de conhecimentos
entre pessoas e times.
O SocialBase passa a integrar o portfólio da Senior como
solução social para fortalecer os valores da sua marca,
motivar seus colaboradores e simplificar processos,
alinhando toda a empresa em um só ambiente.

ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO

COMUNICAÇÃO
EFICIENTE

COLABORADORES
MAIS ENGAJADOS

CULTURA
CORPORATIVA FORTE

COMO A SOLUÇÃO FUNCIONA?
Tenha um único espaço para notificar seus colaboradores sobre
informações estratégicas e relevantes e para proporcionar
integração e colaboração. Garanta o alcance das informações
institucionais por meio de comunicados oficiais, encontre pessoas
e facilite a comunicação com grupos de trabalho por meio da
ferramenta. Compartilhe arquivos e acesse facilmente aplicações
externas, como seus e-mails corporativos e agenda do Google.
Comunicados

Feed

Grupos

Elimine desafios como:

Notificações

Busca

Chat

Enquetes

Dashboard

Garanta mais benefícios para sua empresa:

» Ruídos e falhas de comunicação;
Mais alcance na informação;
Conecte as pessoas e engaje sua equipe;
Dissemine a comunicação estratégica;
Aumente a produtividade com informações e arquivos em um único lugar;
Estimule a integração e a colaboração entre times;
Promova o alinhamento cultural com os valores da empresa;
Tenha mais agilidade e assertividade nas tomadas de decisão.

» Falta de alinhamento estratégico
e cultural;
» Baixo engajamento e integração
de colaboradores;
» Baixa colaboração e inovação
na empresa;
» Problemas no clima organizacional;
» Alto turnover.

Conte com alta tecnologia e segurança de
informação para garantir mais performance à sua
empresa. Tenha mobilidade na comunicação:
acesse a aplicação em qualquer dispositivo.

Faça da comunicação interna um meio para alcançar melhores resultados.
Inove e evolua com colaboração. Fale com a Senior.
Conheça
nossas
soluções:

Gestão
Empresarial | ERP

senior.com.br

Gestão de
Pessoas | HCM

Gestão de
Acesso e Segurança

0800.648.3300

Gestão de
Relacionamento | CRM

(11) 95485-0300

Gestão de
Logística | WMS TMS

Performance
Corporativa

senior.sistemas1

