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Work2flux v2.0
Empower Your Workflow
As plataformas Work2it / Work2flux são ferramentas vocacionadas
para a gestão e acompanhamento de projectos. A sua principal
diferença reside no facto da Work2flux ter sido desenvolvida a pensar
na sua total personalização e adaptação à realidade de cada empresa.
Com um interface extremamente intuitivo e acessível via web browser, permite gerir projectos,
criar mapas de trabalho e controlar e acompanhar custos. Estas são apenas algumas das suas
funcionalidades, operáveis a partir de qualquer lugar, bastando para isso um equipamento com
ligação à internet.
Estes produtos são comercializados em regime ASP (Application Service Provider), pelo que, o
acesso à ferramenta é disponibilizado via endereço web, a partir dos nossos servidores.
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Funcionalidades Chave
Gestão de Projectos
A criação de um novo projecto permite o registo e consulta de toda a
informação relevante no âmbito do mesmo, nomeadamente:
Colaborador responsável;

Cliente;

Orçamento do projecto;

Custo/hora a considerar;

Semáforo indicativo dos custos do projecto;

Registo de horas diferenciado por colaborador;

Possibilidade de registo de horas extra;

Estado do projecto;
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Relatórios
Usabilidade
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É possível extrair informação com base na geração de relatórios, que
podem assumir diversas formas:
Os relatórios podem ser extraídos de forma semanal, mensal, trimestral ou colaborador;

Os relatórios gerados são agrupados por colaborador e respectivo registo de horas/tarefa;

Arquivo de relatórios;


Mapa de Trabalho
Planeamento do trabalho recorrendo à criação de mapas semanais.

Os mapas são gerados com base na alocação de projectos aos respectivos colaboradores;

Podem ser apresentados no formato calendário ou listagem.
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Avenças
Usabilidade
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Sistema de gestão de avenças, com possibilidade de gerar, de forma
sistemática, avenças por períodos.
Arquivo
Arquivo de projectos. É possível extrair listagens do registo de horas,
agrupadas por:

cliente/projecto;

ano;

colaborador.

Configuração
Parametrização das diferentes áreas da plataforma:
Objectivos: definição de objectivos por colaborador, segundo os parâmetros “Mínimo”,

“Óptimo” e “Excelente”. Estes objectivos são definidos estabelecendo uma relação entre o
trabalho produzido facturado e as horas facturáveis;
Gestão da tabela “Clientes”;

Gestão dos utilizadores da plataforma e respectivos perfis (administrador, gestor e

colaborador);
Gestão da tabela preços/hora;


Outras Funcionalidades
Ausências

Registo de ausências por colaborador, com possibilidade de indicação do motivo, data e duração;

Arquivo de ausências disponível para consulta.

Agenda
Gestão de agenda. Registo de notas categorizadas sob a forma de
“Em curso”, “No cliente”, “Ideias”, “Tarefas” e “Diversos”.
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