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Solução para gestão de processos
Controle com detalhe todos os processos críticos da sua empresa e seja notificado das tarefas e
datas cruciais em termos de projecto e facturação.
•
•
•

Reduza custos de pesquisa e de armazenamento.
Fomente a colaboração interna
Integre com o WorkinProject ao nível desejado (Projecto, Fase ou Actividade)

Benefícios
• Diminuição, ou eliminação, da circulação de papel;
• Rapidez na pesquisa de documentos;
• Controlo por entidade externa e projecto;
• Possibilidade de acesso condicionado pelos colaboradores;
• Cópias de segurança fiáveis e garantidas;
• Sincronização com o Outlook.
Características
• Registo de todas as ocorrências (tarefas) criticas ligadas a um projecto (fase ou
Actividade);
• Definição de alertas;
• Parametrização de processos;
• Atribuição do estado de execução;
• Rastreabilidade de ocorrências - ligação entre estas, sendo as precedentes fechadas;
• Ligação de vários documentos a cada ocorrência (ficheiros de qualquer formato);
• Colaboração. Todos os colaboradores podem visualizar mas somente o autor pode
editar;
• Filtragem de informação por Projecto, Colaborador ou Entidade externa;
• Atribuição de um processo a uma entidade externa (envolvida no projecto) ou um
colaborador interno;
• Rápida pesquisa de registos/documentos;
• Integração com o WorkinProject;
• Exportação de dados para Excel e PDF.
• Relatórios configuráveis pelo utilizador;
• Blocos de texto configurados pelo utilizador de modo a acelerar a introdução de texto
repetitivo.
Solução
Gestão de processos, documentos e alertas ligada a projectos integrada com o software
WorkinProject.
Destinatários
Todas as empresas que necessitem controlar processos críticos internos e/ou externos ao seu
domínio de actividade (por exemplo: Processo de licenciamento de obras, execução do Projecto,
execução da obra).
Crie as regras de um processo (por exemplo de facturação) no módulo de planeamento do
WorkinProject, e faça o controlo no WProc.
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Crie ocorrências interligadas (rastreio), mesmo para entidades distintas. Faça uma pesquisa por
palavra-chave.
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Anexe os ficheiros (imagem, vídeo ou documento) relacionados com a ocorrência. Integre com
o Ms-Outlook (>2003) - arraste as mensagens recebidas para cima da ocorrência registada e
ligue facilmente o correio aos projectos/fase/actividade que pode ser partilhado por todos os
colaboradores.

Além da impressão em papel, pode exportar os dados para um ficheiro PDF ou Excel. Existem
alguns relatórios pre-configurados mas é dada a possibilidade de escolher os campos a
visualizar.
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