
SAPLOGON.EXE

Outros

Reunião não agendada

Windows Explorer

Docs.Google.commail.google.com

Microsoft
Excel

1) Planejamento da Organização

2) Implementação                  
               

3) Planos cíclicos de melhorias

O programa é composto por 3 fases determinadas: 

A Stratesys oferece a seus clientes esta solução inovadora de gestão 
de pessoas e de equipes através de um novo modelo de gestão de 
eficiência, baseada em uma plataforma tecnológica para mudar 
paradigmas, com metodologia sistematizada e comprovada

Porque não somos 
conscientes de como 
desperdiçamos o 
nosso tempo?

Sabe qual é o recurso 
mais importante e 
difícil de gerenciar na 
sua companhia? 

Faça a avaliação de como está a produtividade e 
eficiência das pessoas da sua empresa!!

Diagnóstico de 
produtividade

Tempo: 
de 2 à 3 semanas

Relatório Final 
com Resultados

2 à 3

Não Produtivo

Produtivo

Trabalho 

em Equipe Ferramenta 

de MediçãoConjunto 

de Ações 

Estratégicas

Solução Stratesys Workmeter

Programa de
Eficiência

APROVEITE!!!
FAÇA O TESTE

Melhore a sua 
produtividade agora!!

O programa de eficiência é uma 
visão inovadora de gestão de 
pessoas, baseada em uma 
plataforma tecnológica e uma 
metodologia comprovada 
mediante um roteiro de ações

 O que é?

Como conseguir esses objetivos?

Programa de

Eficiência



Alinhamento de Objetivos: Empresa X Empregado

Utilização de conceito BI

Autogestão do tempo pelo funcionário

Aumento da produtividade em até 40%

Horários Flexíveis

Monitoramento contínuo com visão geral e 
detalhada de produtividade

Proteção da privacidade das informações

WorkMeter é uma solução SaaS de BI 
(Business Intelligence), que ajuda a 
entender, gerir e aumentar a produtividade.

Proporciona dados críticos, segmentados e 
de produtividade que conduzem a 
melhorias significativas.

Instalação simplificada, resultados imediatos 
e ROI (return on investment) em semanas.

A Ferramenta

Vantagens
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Benefícios

Aumento da eficiência e da produtividade

Redução de custos e incremento da produção

Cultura da corresponsabilidade

Objetividade, rigor e competitividade 

Cumprimento dos objetivos e datas

Aumento da capacidade de mudanças

Modernização e Flexibilidade

Clique para 
ver o vídeo!

https://youtu.be/48_vXLA4YxE
www.stratesys-ts.com/br

