Transforme sua empresa em uma máquina de competir

Software de gerenciamento de projetos, programas e portfólio Online

Gartner Digital Market

ITM Platform é o software online para a gerenciamento de projetos,
programas e portfólio mais simples e completo do mercado.
Gerencie projetos preditivos ou ágeis, prioriza o mais importante para a
sua organização, controla economicamente os projetos e avalia o seu
estado com informação em tempo real.

Visite nossa página: www.itmplatform.com
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Cronograma Gantt
Um clássico do gerenciamento de projetos:
planifique, controle e veja tempos
Linha base
Caminho crítico
Importação desde MS Project
Drag & drop de tarefas
Planificação e acompanhamento em linha

•
•
•
•
•

Projetos ágeis (Kanban)
Gerencie tarefas de equipe
sem perder a visibilidade de todo o trabalho em
curso
•
•
•
•
•
•

Tabela Kanban sincronizada
Personalização de colunas e swimlanes
Rede social integrada para cada tarefa
Controle do Work In Progress (WIP) por coluna
Documentação, acompanhamento e controle
Projetos ágeis integrados no portfolio
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Custos e receitas
Controle o fluxo de caixa de seus projetos com o
nível de detalhe que lhe convenha: tarefas, projetos
e programas
Custos estimados e reais de horas trabalhadas •
Custos externos (bens ou serviços) •
Receitas previstas e reais •
Margem do projeto •

Gerenciamento de tarefas
Partilhe o trabalho entre sua equipo
e observe como avança o projeto
• Defina a equipe de trabalho e o responsável de cada
tarefa
• Estime esforços e horas
• Monitorize o avanço de cada tarefa
• Receba notificações quando se aproxima o prazo
• Vincule compras e receitas
• Adicione documentação necessária
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Equipe
Atribua chefes de projeto, membros de equipe
e responsáveis de cada tarefa
Atribuição de papeis no projeto e tarefas •
Estimação de horas por membro de equipe e tarefas •
Visualização e aceitação de horas relatadas •
Esquema EDT cruzado com membros de tarefas •

Planejamento e acompanhamento
Controle a execução do projeto com
acompanhamentos periódicos. ITM Platform
antecipa os resultados.

• Estados de pré-projeto
• Acompanhamento do projeto e de tarefas
• Distribuição de responsabilidades no
acompanhamento
• Valor agregado, cenários de futuro, alertas
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Gestão de documentos
Toda a documentação de seus projetos
em um repositório compartilhado
Armazenamento ilimitado de documentos
Compatível com links e sistemas de
armazenamento
Vinculáveis a projetos, serviços, tarefas, riscos
Bate-papo sobre de documentos

•
•
•
•

Gestão de riscos
Mais vale prevenir que remediar. Registre os riscos
dos projetos, avalie e documente os seus planos
•
•
•
•
•
•

Classificação de riscos
Avaliação qualitativa
Cálculo do nível de exposição personalizável
Atribuição de responsáveis
Planos de mitigação e contingencia
Documentação
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Gestão de portfólio
Como estão os projetos? Aqui tem a sua visão global
Vista conjunta de projetos, programas e serviços
Análise financeira de custes e receitas
Acompanhamento individualizado de marcos
Calendário de projetos e grau de progresso
Quadro de comando do portfolio

•
•
•
•
•

Gestão de programas
Procura um maior impacto? Reagrupe projetos com
objetivos comuns em programas
• Seleção de componentes (projetos e serviços)
• Orçamento de programa e análise de estimado e
real
• Calendário, acompanhamento e equipe de gestão
• Alinhamento de objetivos e projetos
• Valor relativo de projetos
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Alinhamento por objetivos
Seus projetos e o seu negocio devem funcionar em
uníssono
Priorização de objetivos e critérios
Avaliação de projetos
Cenários externos frente a conjuntos de projetos
Aprovação e acompanhamento de projetos
selecionados

•
•
•
•

Gestão de serviços
Os projetos são o núcleo da sua empresa. Gerencie
as operações quotidianas que contribuem a realizálos.

• Controle de atividades
• Integrado na gestão de recursos
• Equipes de projeto, documentação,
acompanhamento
• Relato de horas
• Comunicação social entre membros integrantes
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Planificação estratégica
Visão de falcão: planeje a atividade de sua
organização e dimensione seus recursos com
antecedência.
Gestão de ideias e pré-projetos
Dimensionamento de recursos
Cenários “what-if” para a planificação
Alinhamento com objetivos estratégicos
Orçamento geral e detalhado

•
•
•
•
•

Planificação de projetos
Todas as ferramentais de planificação para que o
projeto seja definido hasta até o nível de detalhe
que deseja.

• Estados de projeto prévios ao lançamento
• Modelos de projetos como base para projetos
novos
• Planificador Gantt avançado
• Atribuição de recursos e perfis professionais
• Planificação continua apoiada por cenários de
previsão
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Planificação de recursos
Uma visão unificada para medir demanda e
capacidade
Quadro geral de recursos e capacidade
Atribuição de indivíduos ou perfis professionais a
tarefas
Análise de carga e produtividade
Distinção entre empregados e recursos externos
Análise de recursos por esforços

•
•
•
•
•

Valor agregado
Previsão do resultado de seus projetos
a partir da tendência até à data
• Indicadores de rendimento
• Gráficas integradas no acompanhamento do
projeto
• Cenários de futuro: correção absoluta, contínua e
correção imediata
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Gestão de custos e receitas
Controle financeiro total de seus projetos: quanto
ganha e que faz com que ganhe essas quantias.
Orçamento de projetos, serviços e programas •
Controle financeiro de horas trabalhadas •
Estimações detalhadas com base em horas e/ou •
custos
Planificação de receitas •

Margem e rentabilidade
Tudo fica mais fácil de calcular: rentabilidade de
projetos e clientes.
•
•
•
•

Gráficos de análise de custos e receitas
Margem de projetos e serviços
Rentabilidade de clientes agregada
Análise financeira do portfolio
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Gestão de clientes
Confiança construída com informação fiável
Administração de dados de clientes: ficha, contatos •
Integração de usuários de cliente nos projetos •
Compartilhar documentos e colaboração social •
Análise de custos, receitas e rentabilidade por •
cliente
Quadro de comando por cliente •

Gestão de fornecedores
Não há projetos sem fornecedores. Gerencie tarifas,
tempos e faturas com ITM Platform.
•
•
•
•

Fornecedores de horas de trabalho e de compras
Administração de ficha e contatos de fornecedores
Gestão e comparativos de tarifas
Análise gráfica de custos e comparativo de
fornecedores
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Rede social integrada
Diga adeus aos e-mails:
Toda a comunicação na nossa rede social
Sistema de comunicação contextual •
Sistema de permissões e segurança integrado •
Envio de correios electrónicos aos interessados •
Integração com o sistema de alertas •

Aplicação para celular
Leve ITM Platform para todo o lado e siga seus
projetos em tempo real. Compatível com Android e
iOS.

•
•
•
•
•

Botão start / stop para o relatório de horas
Sistema de colaboração integrado
Acesso a ficha de projeto e tarefas
Conectado em tempo real
Sem custo adicional
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Quadros de mando
Toda a informação de seus projetos, visualizada.
Indicadores pré-desenhados com as melhores •
práticas
Em tempo real •
Módulos de projetos, portfólio, clientes, objetivos •
Informação exportável •

Meu quadro de horários
Sua mesa de trabalho diária, simples e intuitiva.
• Possibilidade de realizar comentários diários.
• Dias não úteis destacados com possibilidade de
ocultá-los.
• Informação visual sobre o avanço semanal e diário.
• Vista personalizada com até 30 dias.
• Apontamentos em massa.
• Informação sobre o acompanhamento da
tarefa para seus responsáveis.
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Campos personalizáveis
Adicione todos os campos que necessite em
qualquer seção de ITM Platform
Todos os tipos de campos
Multi-idioma
Incorporáveis em listas dinâmicas de informação
Configuráveis

•
•
•
•

Multi-idioma / Multidivisa
Si tiver projetos em vários países,
defina a divisa local referenciada à sua moeda base.
• Consolidação em uma única moeda base
• Múltiplas moedas para todos os campos
económicos
• Três idiomas: Espanhol, inglês e português
• Parâmetros e modelos personalizáveis por cada
idioma
• Cada usuário pode selecionar seu idioma
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Workflow
Desenhe o fluxo de alteração de estado dos projetos
para automatizar um controle que se adapte a sua
organização
Estabelecer estados de destino
Criar regras de solicitação de alterações de estado
Incluir filtros avançados de condições de
autorização
Atribuir um ou mais aprovadores
Solicitantes e aprovadores recebem notificações

•
•
•
•
•

Relatórios Personalizáveis
Desenhe os relatórios à medida de suas
necessidades e utilize-os quando necessite.
• Desenhador visual “drag & drop”
• Sistema de filtros avançado para o desenho e
execução
• Modo público / privado
• Exportação nativa a Excel

Por qué escolher ITM
Platform?
Todo tipo de organizações
É uma solução de gestão de projetos que se adapta as organizações de qualquer tamanho e complexidade;
também aos grandes departamentos.
Software como serviço
É um sistema na nuvem (cloud), que é oferecido numa modalidade de Software como Serviço (SaaS). Em apenas
alguns minutos você já poderá estar gerenciando sua organização com uma solução moderna, flexível e
completamente baseada na web, que não requer instalações em sus computadores e que pode ser utilizada
desde qualquer parte do mundo com um dispositivo que esteja conectado a internet.
Baixo custo e sem compromisso
É uma ferramenta de baixo custo que não exige compromisso de permanência, contratos de longa duração ou condições de
exclusividade.
.

Segurança e confidencialidade
Programs & Portfolio superou as mais exigentes provas de segurança e garante a absoluta confidencialidade da
informação. Você pode baixar em qualquer momento os dados da plataforma e realizar sua própria cópia.

Escalável
É extremamente escalável: desde pequenos grupos de trabalho como também grandes corporações
multinacionais utilizam a nossa plataforma. Ademais, você pode aumentar o número de usuários em qualquer
momento.

Alguns dos nossos clientes no Brasil

Alguns dos nossos clientes
por industrias
Oil & Gas

Fintech

Logística

Engenheira

Alguns dos nossos clientes
por industrias
Serviços financeiros

Saúde

Industria de alimentos

Editorial

Moda

Educação

Consultoria

Serviços Industriais

O que dizem os nossos clientes

“Com ITM Platform conseguimos uma ferramenta online que nos
permite gerenciar de forma eficiente todo o ciclo de vida de um
projeto a partir de qualquer parte no mundo. ITM Platform é o veiculo
que nos permite cumprir com as expectativas de
nossos clientes executando os projetos segundo os objetivos definidos
em tempo, custo e qualidade.”
Alberto Miguel Benito
Chefe de departamento de Gestão de Projetos
On The Spot Services - Grupo Telefónica

O que dizem os nossos clientes
“Com o planejamento, controle e apuração dos resultados de
forma precisa, conseguimos aumentar os resultados positivos de
nossos projetos, corrigindo inclusive, eventuais desvios de
planejamento que pudessem ocorrer”
Luis Barbieri
Gerente de Engenharia
Focus Engenharia Elétrica Ltda
“O ITM Platform é uma das aplicações mais completas de todos os
softwares de PM que já usei. Eles incluíram tudo que você precisa
para gerenciar sua empresa, projetos, tarefas e equipe”
Ainhoa Tolentino
CEO
Onyriq

www.itmplatform.com

