Ferramenta de Gestão de
Projetos, desenvolvido de
acordo com as práticas
do PMBOK, com dashboards
que contemplam alertas e o
estado do projeto.

É muito fácil tornar-se um
excelente gestor de projetos
com o software RCR Project
Management
Se procura um software de Gestão de Projetos, considere os nossos argumentos
onde apresentamos as 7 Funções Essenciais do software de Gestão de Projetos
1. Planeamento do Projeto – Pode facilmente planear projetos tendo em
consideração o histórico anterior;
2. Acompanhe a evolução do projeto no que diz respeito à conclusão, tempo e
custos - Avise as pessoas certas quando as coisas estão fora do planeado;
3. Alocação de recursos - Certifique-se que as pessoas certas estão a trabalhar nas
coisas certas no momento certo;
4. Orçamentos do projeto, incluindo custos de recursos de pessoas - Manter a
verificação em tempo real não apenas do tempo, mas também do orçamento
alocado;
5. Documentação e arquivos - Documenta facilmente requisitos, especificações,
diretamente ou por meio de arquivos;
6. Fácil de usar - O software é sem dúvida uma ferramenta que melhora o seu
trabalho;
7. Não há necessidade de um método específico - Apoie a metodologia preferida da
sua empresa para gerir qualquer projeto, agendar, alocar pessoas e gerir
orçamentos.

A GESTÃO DE PROJETOS
PASSO A PASSO

Comece pela Abertura do projeto:
Definir Cliente, projeto, prazos, feriados,
âmbito e alocações;
Trabalhe o seu Plano com Diagrama de
Gantt: Use baseline, tenha plano
sempre atualizado em tempo real, os
recursos, as dependências, o progresso
e os gráficos associados.
Controle o Orçamento do projeto:
Controlo dos gastos diretos, gastos por
entrega, comissões, margem de lucro,
simulações e desvios.
Registe os Riscos, Solicitações de
Mudança, Problemas e Decisões do
projeto. Monitorizar e Controlar é uma
fase chave para a Gestão do Projeto,
por isso apresentamos o estado de
projeto numa perspetiva geral, as
especificações e o estado de cada
entrega.
Avalie o seu projeto e os recursos
identificando o que correu bem e deve
ser aplicado em novos projetos e o que
correu menos bem devendo ser evitado
no futuro.
Use os Dashboards do projeto, definido
os mais interessantes para si, em cada
momento e exporte para Word e/ou
para PDF.
Use os principais Templates da Gestão
de Projetos incorporados, podendo
editar e exportar para Word e PDF.

O QUE PODE FAZER COM
O SOFTWARE GESTÃO DE
PROJETOS

Definição das entregas e atividades
Definição da equipa de projeto e o
desempenho individual
Definição de Calendários (configurados
pelo utilizador)
Definição de moedas (configurados
pelo utilizador)
Definição do Cronograma
Gráfico de Gantt Atual
Gráfico de Gantt Baseline
Portfólio de projetos
Alocação de recursos
Estimativa e controlo de custos
Simule instantaneamente uma
alteração numa atividade do projeto e
visualiza os efeitos
Acompanhamento do projeto
Estado do projeto em tempo real
Geração de relatórios da situação do
projeto.
Dasbhboard de Projetos
Avaliação do projeto e da equipa do
projeto
Incorporação dos templates mais
usados na Gestão de Projetos

INTERESSADO NA VERSÃO
DEMONSTRAÇÃO?
Clique aqui para fazer o
download agora!

PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO LIGUE +351 229 397 655
OU ATRAVÉS DO EMAIL GERAL@RCRCONTABILIDADE.PT
VISITE-NOS EM WWW.RCRCONTABILIDADE.PT

