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GERENCIAMENTO
DE PROJETO

O módulo Gerenciamento de Projeto permite que 

o gestor analise a produtividade dos operadores 

e todo controle relacionado as fases de projeto 

de forma prática, dei nindo as prioridades de cada 

etapa realizada e a realizar, possibilitando a criação 

de listas das tarefas a serem efetuadas. Desta forma 

o gestor da empresa controla o desenvolvimento do 

projeto.

ROTINAS EM DESTAQUE
• Cadastro de Projetos

• Acompanhamento de Projetos

• Atualização de Projetos

• Controle de Agenda
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GERENCIAMENTO DE PROJETO

1º PASSO

CADAStRO DE PRODUtO

Para que uma empresa ganhe mercado, ela necessita de 
um produto ou especialização de um serviço, desta forma a 
empresa realiza o cadastro com as especii cações necessárias 
para controle no processo.

GPCAIPR00

2º PASSO

CADAStRO DE RECEItA

Neste passo a empresa cadastrará todas as matérias, 
processos e operadores para acompanhamento de custos do 
projeto. Desta forma a empresa controlará o passo a passo dos 
processos em suas etapas e ao i nal de cada etapa rateará o 
custo para apuração de valores na i nalização de projeto.

GPCAIRC00

2.1 º PASSO

IMPORtAçãO DE DADOS SOlID WORK

Se a empresa trabalha com o Software Solid Work ela poderá 
exportar os dados contidos nele e importar no sistema para 
que ele reconheça em receita e faça parte do projeto.

GPCAISL00

3º PASSO

INSERçãO DE ANEXO

A cada etapa criada, diversos anexos podem ser adicionados, e 
poderão ser enviados aos fornecedores para cotação, compras 
entre outras rotinas.

GPCAIAN00

4º PASSO

ORçAMENtO PARA ClIENtE

Baseando-se no produto/serviço da empresa, a equipe de vendas 
realizará orçamentos para clientes. A cada orçamento aceito, a 
empresa poderá emitir um contrato do produto a ser vendido.

GPCAIORCL

5º PASSO

FECHAMENtO DE CONtRAtO

O JOTEC disponibiliza todos os passos referente ao contrato de 
forma que a empresa realiza a venda e mantêm um prazo em 
contrato para acompanhamento de projeto.

GPEMPFCCR

6º PASSO 

CADAStRO DE CENtRO DE CUStO

Para cada etapa a ser realizada, um custo poderá ser apurado, 

Cadastro do produto, matérias, processos, 
operadores e importação de dados do Solid Work.
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GERENCIAMENTO DE PROJETO

desta forma o indicado é: ao realizar a venda, abrir um centro 
de custo para a realização de rateio do projeto.

GPCAICC00

7º PASSO 

CADAStRO DE EtAPAS

As etapas são padronizadas para acompanhamento do projeto, 
a cada etapa inserida, a empresa vincula a conta de rateio e ao 
modelo, para que cada vez que usá-la contabilize o custo do 
projeto.

GPCAIETAP 

8º PASSO 

CADAStRO DE MODElOS

Cada projeto criado pode ser aberto um novo modelo seguindo 
as especii cações da empresa, assim a rastreabilidade do 
processo poderá ser feito também de acordo com o modelo.

GPCAIMODE

9º PASSO  

AbERtURA DO PROJEtO

O tipo do projeto neste momento já esta dei nido na empresa, 
assim o projetista poderá lançar todo o detalhamento 
vinculando centro de custo, etapas, provisionando o início e 
término, i nalização de cada etapa, agenda emitida, modelo 
de projeto por empresa, operadores, status de cada etapa 
de projeto e anexos dos projetos. Desta forma a empresa 
controlará todo processo de um projeto.

GPCAIOJTO

10º PASSO 

ACOMPANHAMENtO DE PROVISIONAMENtOS

O projeto está no sistema com situação “em andamento” com 
previsão aplicada, para realizar o acompanhamento, o gestor 
analisará o que foi previsto, e se o que ocorre está de acordo 
com o determinado.

GPCOPAGEN

11º PASSO 

ACOMPANHAMENtO DE AGENDAS

A cada etapa criada, um compromisso na agenda poderá ser 
gerado automaticamente para que a empresa controle o tempo 
disposto para a rotina, assim ao i nalizar a etapa, o que estiver 
vinculado na agenda, também será encerrado. Apresenta o 
tempo de realização de cada tarefa.

GPCOPAGEN 

12º PASSO

AtUAlIZAçãO DE PROJEtOS

Qualquer modii cação a ser realizada no projeto, o usuário 
poderá atualizar mesmo que já esteja em andamento. Neste 
caso ele poderá trocar provisionamentos, operadores, entre 
outros dados. Nesta etapa ele permite UPLOAD e DOWNLOAD 
de documentos referentes às tarefas e projetos.

GPATAOJTO 

13º PASSO

ACOMPANHAMENtO DE OPERADORES

O operador também pode atualizar sua parte no projeto, a cada 
passo realizado, o JOTEC disponibiliza o acompanhamento, 
inserindo observações e detalhes a serem validados pelo 
gestor. Permitindo que todos os envolvidos no projeto possam 
ajudar na solução de problemas e acompanhar a evolução de 
cada uma das tarefas e o andamento das metas do projeto.

GPCOPACOP
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GERENCIAMENTO DE PROJETO

14º PASSO

ANálISE DE ANDAMENtO (GRáFICO DO 
PROJEtO)

Mostra grai camente como está o nível de produtividade da 
equipe e o quanto você e sua equipe estão dedicando a cada 
projeto. 

GPCOPANGP

RELATÓRIO DE PROJETOS

Emite um relatório gerencial dos projetos em andamento.

GPREDOJTO 

GERA RELATÓRIOS 
PADRÃO JOTEC DE 
PROJETOS

Permite que o usuário crie seu próprio relatório personalizado 
padrão JOTEC, de acordo com a sua necessidade.

GPGEDOJTO

Seguindo todos os passos do módulo, o gestor 
ganha em produtividade, dei ne tarefas e 
prioridades, além de ter o controle do andamento 
do projeto.

1º PASSO
CADASTRO DE PRODUTO

2º PASSO
CADASTRO DE RECEITA

2.1 º PASSO
IMPORTAÇÃO DE DADOS SOLID 
WORK

3º PASSO
INSERÇÃO DE ANEXO

4º PASSO
ORÇAMENTO PARA CLIENTE

5º PASSO
FECHAMENTO DE CONTRATO

6º PASSO
CADASTRO DE CENTRO DE 
CUSTO

7º PASSO
CADASTRO DE ETAPAS

8º PASSO
CADASTRO DE MODELOS

9º PASSO
ABERTURA DO PROJETO

10º PASSO
ACOMPANHAMENTO DE 
PROVISIONAMENTOS

11º PASSO 
ACOMPANHAMENTO DE 
AGENDAS

12º PASSO
ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS

13º PASSO
ACOMPANHAMENTO DE 
OPERADORES

14º PASSO
ANÁLISE DE ANDAMENTO 
(GRÁFICO DO PROJETO)

PASSOS PARA O GERENCIAMENTO DE PROJETO


