Módulo
BPA - Workflow
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Objetivo
Administrar automaticamente todos os processos da empresa de forma simples e eficiente,
evitando que os funcionários tenham de desperdiçar tempo com tarefas repetitivas ou estejam
sujeitos a erros em atividades importantes. Permitir a rastreabilidade do processo completo,
eliminando comunicações desnecessárias entre funcionários.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gerencia qualquer tipo de processo da empresa
A partir do cadastro do procedimento base, o sistema se encarrega de gerenciar, avisar os
envolvidos e escalar o processo, tarefa a tarefa, de acordo com as necessidades
Possibilita a criação de avisos automáticos no decorrer das tarefas
Rastreabilidade do processo do início ao fim, com apuração de tempo, atrasos e avisos
pró-ativos em pontos importantes nas atividades, garantindo a conclusão do processo
Registros por atividade ficam disponíveis para todos os envolvidos, evitando comunicações
desnecessárias e perda de tempo
Indicado também para empresas certificadas ISO ou que estejam em fase de certificação.
Não é necessário possuir certificação ISO para utilizar o sistema.
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Definição dos Processos
O RT1 BPA permite que todos os processos da empresa sejam criados, tarefa a tarefa, identificando
responsáveis e tempos para conclusão.
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Definição dos Processos
Avisos podem ser criados para alertar responsáveis do progresso, atraso e conclusão das tarefas, evitando
que os projetos e atividades da empresa não sejam cumpridos.
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Monitor de Processos
Permite que sejam visualizadas todas as tarefas a serem executadas pelo usuário. O monitor de processos do RT1 BPA é o
poupador de tempo dos funcionários da empresa, e seu parceiro na qualidade dos seus serviços. Evita que tarefas sejam
esquecidas, pois todo o processo é automaticamente controlado, com todos os integrantes posicionados do progresso no
seu devido tempo.
As cores identificam rapidamente a situação de cada ação.
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Avisos Automáticos
Geração automática de avisos de contato/visita a clientes e de processos.
➢
A partir do cadastro da freqüência de visitas e contatos com o cliente, o sistema gera automaticamente avisos para o
usuário
➢
Geração de avisos com base nas etapas do processo. Ex: Alertar usuários de um processo importante que está para
vencer
➢
Controle de avisos lidos e não lidos para acompanhamento dos usuários
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Mensagens entre Funcionários
Troca de mensagens entre usuários dos sistemas.
➢
Mensagens enviadas através de processos relacionados
➢
Mensagens entre usuários do sistema
➢
Aviso instantâneo de nova mensagem
➢
Controle de mensagens lidas
➢
Envio de mensagens agendadas
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Solicite uma Visita
Obrigado por concluir nossa apresentação
Ficaremos felizes em lhe fazer uma visita para apresentarmos pessoalmente nossas soluções.
Atendemos qualquer região do país.
Aguardamos seu contato.

Paulo Junqueira (São Paulo) – (11) 96414-2626
paulo@rt1.com.br
André Bernucci (Campinas) – (11) 99620-5614
andre@rt1.com.br
Rafael Matheus (Goiânia) – (62) 9686-3797
rafael@rt1.com.br

