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Gerenciamento do tempo para Empresas

O QUE É O PRODUTIVOAPP?
Uma ferramenta de análise de atividades em tempo real que apresenta o modo
como as pessoas utilizam o tempo. Através de gráficos e indicadores de eficiência, é
possível identificar exatamente como o tempo está sendo utilizado. Online e de
forma automática!

TIPOS DE USUÁRIO
Gestor

Usuário modo aberto

Quem cria a conta da empresa no
Produtivoapp é automaticamente colocado
como Gestor. Ele poderá adicionar novos
computadores , criar usuários do tipo gerente,
criar grupos, classificar as atividades como
produtivas ou não, além de poder alterar as
informações da empresa. O usuário Gestor tem
acesso a todas as funcionalidades do sistema.

O usuário modo aberto tem acesso ao painel
do ProdutivoApp e pode acessar todos
relatórios e indicadores referentes às suas
informações. Este é um modo que muitas
empresas costumam utilizar, pois dá o acesso
ao usuário de como esta utilizando seu tempo,
assim permitindo que o colaborador conheça
seus hábitos e possa melhorar sua gestão do
tempo e consequentemente sua produtividade.

Coordenador

Restrito

Cada grupo criado no ProdutivoApp pode ter
um Coordenador. Ele pode acompanhar todos
os relatórios e indicadores referentes aos
colaboradores do seu grupo.

O usuário restrito não tem acesso ao seu painel.
Apenas pode ser acompanhado por um Gestor
ou Coordenador.
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DASHBOARD
Este é o painel principal do ProdutivoApp, nele você tem acesso ao resumo de

todos os gráficos e indicadores e pode navegar em todas as partes do sistema.

Relatórios detalhados

Filtros

No menu esquerdo você
pode acessar os relatórios
detalhados por: Categoria de
atividades,
Atividades
e
Produtividade.

Você pode aplicar filtros por
tempo, grupos ou usuários.

Configurações
No
menu
esquerdo
Configurações você pode:
-Classificar as atividades
-Gerenciar Grupos
- Ver usuários do sistema
- Configurar categorias
- Adicionar computador.

Opções
Neste menu você pode:
- Alterar o idioma
- Parametros da conta
- Sair do ProdutivoApp.
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MENU CATEGORIAS
Nesta tela você tem acesso ao rank e o tempo utilizado dentro de cada categoria,

bem como a identificação por cor de categorias Produtivas e Dispersivas.

Filtros
Você pode aplicar filtros de
tempo,
grupos
e
colaboradores.
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MENU ATIVIDADES
Nesta tela você tem acesso ao rank das principais atividades utilizadas pela sua

equipe e o tempo gasto em cada uma delas.

Classificar atividades

Score de produtividade

Você deve classificar as
atividades para ter maior
precisão nos relatórios e
indicadores.

Você pode alterar o score de
produtividade
de
uma
atividade de acordo com as
políticas da sua empresa.
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MENU PRODUTIVIDADE
Nesta tela você você pode navegar aplicando diversos filtros como por exemplo
Produtividade na Semana por Membro.
Identificação por cor
Os gráficos apresentam
identificações de cor como
- Tempo Produtivo
- Tempo Dispersivo.
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MENU CLASSIFICAR ATIVIDADES
Esta tela apresenta todas as atividades que ainda não foram categorizadas.
As atividades e websites em comum entre diversas empresas já possuem categorias e score
sugeridos.

Classificando
Para classificar coloque o
mouse sobre “Sem categoria” e
escolha a categoria que mais se
enquadre na atividade.
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MENU GERENCIAR GRUPOS
Esta tela você vai criar os Grupos de colaboradores e os seus respectivos
Coordenadores.
Criar um grupo

Criar um coordenador

Preencha o nome do grupo e
clique em “Criar grupo”.

Preencha os dados como:
nome,
e-mail
e
senha
temporária e clique em
“Criar coordenador”.

* Um Coordenador só consegue visualizar os colaboradores que estão em seu grupo.

Adicione colaboradores a um Grupo e delegue a um Coordenador.

Adicione um Coordenador

Adicione usuários ao grupo

Clique sobre o Coordenador
que deseja delegar o grupo.

Clique sobre os usuários que
deseja adicionar ao grupo e
salve as alterações.

8

MENU MEUS COLABORADORES
Nesta tela você pode alterar o nome de um computador/usuário e habilitar o modo
Usuário Aberto*.
* O usuário modo aberto tem acesso ao painel do ProdutivoApp e pode acessar todos relatórios e indicadores
referentes às suas informações.

Nome de exibição
Para alterar o nome de exibição
clique em “editar”, altere o
nome e clique em “salvar”.

Habilitar modo Aberto
Para que o colaborador tenha
acesso ao painel você precisa
preencher o e-mail e depois
clicar em “salvar”.
O usuário vai receber as
instruções para cadastrar uma
senha
e
acessar
o
ProdutivoApp.
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MENU MINHAS CATEGORIAS
Nesta tela você pode alterar o score de produtividade de alguma categoria bem
como criar novas categorias de acordo com suas necessidades.

Alterar categoria

Adicionar categoria

Você pode alterar o score de
produtividade
de
uma
categoria. Selecione a categoria,
altere conforme o desejado e
clique em “salvar”.

Você também pode adicionar
uma nova categoria e escolher
se esta categoria é produtiva
ou não.
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PARÂMETROS DA CONTA
Nesta tela você pode configurar restrições de horários como Horário de almoço ou
expediente.
Restringir horário expediente
Você pode restringir o registro
de atividades configurando a
hora
inicial
e
final
do
expediente.

Restringir horário específico

Você pode restringir um
horário específico configurando
a hora inicial e final.
Ex: Horário de almoço das 12
às 13h.
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