
O módulo SA Project Manager possibilita
o planejamento e acompanhamento dos 
seus projetos de acordo com as fases do 
seu ciclo de vida. Supervisione, do começo 
ao fi m, todas as etapas dos processos 
de gerenciamento de projetos

SA Project Manager

Gire a tela do seu dispositivo 
para uma leitura mais confortável, 
caso esteja visualizando este 
documento pelo celular ou tablet.



A ferramenta possibilita a gestão do escopo, cronograma, 
custos, recursos, qualidade, comunicações, riscos, partes 
interessadas e integrações de um projeto

Planejamento, execução
e controle

Conheça as principais aplicações

ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Estime os recursos humanos, de material e de custo para 
os projetos, assim como sua alocação nas atividades de 
acordo com seus calendários de trabalho.

DOCUMENTOS
Mantenha todos os documentos do projeto organizados 
e atualizados de acordo com as fases e processos de 
gerenciamento do projeto.

GRÁFICO DE GANTT
Visualize o cronograma do seu projeto através do gráfi co 
de Gantt. Acompanhe as dependências entre pacotes de 
atividades e marcos do projeto, verifi cando sua situação 
atual e caminho crítico percorrido.

GESTÃO DO CONHECIMENTO
Registre as lições aprendidas ao longo do projeto 
de acordo com a área de conhecimento e as envie 
posteriormente ao arquivo de históricos. Isso permite a 
gestão da informação para intentos futuros.

Conheça as principais aplicações

RISCO
Identifi que os riscos do projeto, classifi cando sua 
probabilidade e impacto para posicionamento no mapa 
de riscos do projeto.

INDICADORES DE VALOR AGREGADO
Acompanhe os índices de desempenho de prazo (IDP) e de 
desempenho de custos (IDC) do seu projeto para análise 
em tempo real do valor agregado do projeto.

PLANEJAMENTO DO PROJETO
Faça todo o planejamento do projeto, decompondo os 
pacotes de trabalho, alocando recursos, determinando 
custos, vinculando documentos e mapeando os riscos.

CUSTOS
Estime os custos destinados a cada pacote de trabalho 
para determinar o orçamento geral do projeto, de acordo 
com recursos alocados. Estabeleça também os demais 
custos diretos e indiretos do seu projeto.



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

  Desdobramento do Projeto em hierarquias de tarefas;

  Calendários para controle de utilização dos recursos;

  Monitoramento do andamento das tarefas e subtarefas do projeto;

  Visualização do Gráfi co de Gantt;

  Envio automático de mensagens, pendências e prazos;

  Exportação de projetos para planilhas Excel ou Open Off ice;

  Exportação de projetos para calendários eletrônicos;

  Flexibilidade para organização de portfólios;

  Desenvolve cronogramas de projetos profi ssionais com rapidez e facilidade;

  Reduz o uso de recursos em projetos sem valor agregado.

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

Benefícios e funcionalidades


