
Garanta uma execução mais ágil dos seus 
projetos com o SA Scrum Application.  A 
ferramenta permite a criação de vários 
sprints de projetos e o monitoramento de 
diferentes equipes

Garanta uma execução mais ágil dos seus 
SA Scrum Application

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



A metodologia ágil Scrum pode ser aplicada em diversos 
setores e ramos de atuação. Em linhas gerais, ela contribui na 
organização das atividades, agilidade de execução de projetos 
e o monitoramento de diferentes equipes.

Equipes em sincronia

Conheça as principais aplicações

MONITORAMENTO DAS TAREFAS
DAS EQUIPES
Na seção Estatísticas, é possível consultar todas atividades e 
verifi car a performance do trabalho das equipes.

ESPAÇO PARA ANÁLISE CRÍTICA
DOS PROJETOS
Ao término do sprint, a equipe se reúne e analisa o 
período com base no que foi bem executado, o que 
pode ser melhorado e quais foram os pontos a melhorar. 
Cada integrante contribui na análise dentro da própria 
aplicação da Interact, para ser avaliada em conjunto 
posteriormente com Scrum Masters de outras equipes.

BURNDOWN DE 
ACOMPANHAMENTO DO SPRINT
Com a seção Burndown, você irá monitorar o andamento 
do sprint, com a meta diária de execução das atividades e 
o resultado obtido ao longo do período.

VÍNCULO COM 
SA CORPORATIVE TV
O monitoramento pode ser vinculado à SA 
Corporative TV, com gráficos de tarefas estimadas 
em relação com executadas.

BACKLOG E 
GESTÃO À VISTA
Em Backlog, o gestor irá reunir todas as 
atividades correspondentes ao sprint.

GESTÃO INTEGRADA DE TAREFAS
E OCORRÊNCIAS
Se sua empresa possui o SA Occurrence Manager, é 
possível trazer ocorrências registradas por outros setores 
e carregar informações automaticamente, defi nindo o 
responsável pela tarefa. Nesse espaço, é possível ainda 
criar novas atividades e defi nir o tempo estimado para 
cada uma delas.

CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Com a SA Scrum Application da Interact, você poderá 
defi nir o perfi l da tarefa a ser executada: normal ou 
speedlane (atividades que surgem fora do planejamento). 
As atividades são acompanhadas por usuário na aba 
Tasks, com três classifi cações: To do (a fazer), Work (em 
produção) e Done (fi nalizada).

Conheça as principais aplicações



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

Benefícios e funcionalidades
  Atendimento da metodologia ágil Scrum;

  Monitoramento das tarefas das equipes;

  Espaço para análise crítica dos projetos;

  Indicadores e gráfi cos para análise dos resultados;

  Acompanhamento e análise dos resultados.


