
Tutorial da Plataforma

Administração
Serviço:



Sumário

• Tipos de Usuário..............................................................................................4

• Criar usuário individualmente.......................................................................5

• Criar usuários massivamente.........................................................................7

• Editar, Inativar e Excluir..................................................................................8

• Permissões de Acesso....................................................................................9



Administração

Dentro do módulo de administração, você conseguirá
cadastrar, gerenciar e acompanhar o perfil de cada
usuário na plataforma.

O cadastro de usuários pode ser feito um a um, ou
massivamente com o upload dos usuários via planilha do
Excel, seguindo o modelo disponibilizado na plataforma.

Podemos, também, cadastrar os cargos da empresa para
associá-los aos usuários quando ele são caracterizados
como colaboradores.

Além disso, em “Administração”, criamos os times que
serão utilizados pelos demais serviços da plataforma.

- As permissões podem ser vinculadas aos usuários, tendo
em mente que, se a permissão for concedida, ele terá
acesso não só como usuário mas , também como
administrador naquele serviço específico.

*Tela “Novo Usuário”



Tipos de Usuário

Dentro da plataforma, possuímos dois tipos de usuário:

Tipo 1: Com e-mail e senha;

Tipo 2: Com chave de acesso.

Tipo 1: Com e-mail e senha; Tipo 2: Com chave de acesso.

Para criar esse tipo de usuário, é

necessário que haja um e-mail de

cadastro. Ao inserir o e-mail na

plataforma, o novo usuário receberá

uma mensagem com sua primeira

senha de acesso.

Esse tipo de cadastro é destinado à

pessoas que não possuem e-mail,

basta inserir o nome do usuário. Para

obter a chave de acesso, temos uma

planilha no botão Ações com todas
as chaves de acesso. (página 6)



Criar usuário individualmente

Passo 1: Acesse “ADMINISTRAÇÃO”

no menu principal e, em seguida,
clique em “Usuário” no sub menu para
iniciar o cadastramento dos usuários.

Passo 2: Você tem duas opções:

Cadastrar usuários individualmente ou 

massivamente?

1. Individualmente:

Basta clicar no botão

NOVO USUÁRIO, que

instantaneamente será

exibido o formulário de

cadastro. Veremos sobre

ele mais a frente.



Nome:
Informe o nome do usuário.

Permissões:
Selecione a permissão que irá

conceder ao usuário.

Autenticação:
Coloque a forma de

autenticação para aquele

usuário (e-mail e senha ou por

nome e chave de acesso).

Para o que tiver e-mail

preencha o campo indicado.

Imagem:
Vincule uma foto ao usuário

(opcional).

Tela de inclusão dos dados do novo usuário:

Criar usuário individualmente



2. Massivamente:

Incluindo os usuários de forma
massiva, fica muito mais prático o
primeiro cadastro na plataforma.

Com o nome, e-mail e permissão,
você deve preencher a planilha
com os dados dos usuários.

Depois de preencher a planilha,

basta clicar no botão UPLOAD.
Assim, você carrega todos os
usuários de uma só vez.

Cobra (via envio de novo e-
mail) os usuários que ainda não
acessaram a plataforma para
que realize o cadastro.

Você fará o download de uma
planilha que contém a chave
de acesso individual para cada
usuário sem e-mail cadastrado.
Essa chave de acesso deverá
ser repassada ao usuário pelo
gestor.

*Planilha Modelo

Criar usuários massivamente

Passo 1:

Passo 2:

A planilha é destinada 

exclusivamente para 

cadastro.  As alterações 

são feitas individualmente 

pelo botão EDITAR (pág. 8).



Clique em “Novo 
usuário”

Editar:

Você poderá alterar o

e-mail e as permissões

do usuário através desse

botão.

Se você cadastrou os usuários de forma massiva

(utilizando as planilhas) você deverá , de forma individual,

definir as permissões de acesso no botão EDITAR.

Editar, Inativar e Excluir

Excluir um usuário:

Ele é eliminado da plataforma.

Porém antes ele deverá ser

excluído de todos os times que

participa e vínculos que têm nos

demais serviços da plataforma.
Inativar usuário:

Você pode inativar o usuário.

Com isso ele mantêm todos os

registros mas não terá acesso

à plataforma.

Você pode controlar
quem confirmou acesso à
plataforma pelo campo
status de confirmação.



Usuário

Administrador

Irá ter acesso a toda plataforma como usuário.

Irá ter acesso a toda plataforma como administrador geral.

Você poderá liberar uma ou mais permissões de
acesso para um único usuário e sua atuação

dependerá da característica de cada serviço.

• 1- Permissões dependem dos serviços disponíveis para o cliente específico

• 2- Novas permissões poderão ser adicionadas com a evolução dos conteúdos

Permissões de acesso à acesso aos serviços disponíveis da plataforma*:

PERMISSÕES

GERAIS

Permissões de Acesso



Permissões de Acesso

Módulo

Administrador

Cadastrar usuários, 
cargos, times, 
organograma, 
customizar plataforma 
e visualizar Nine Box.

Administração

Poderá visualizar 
seu perfil e o perfil 
de seus colegas 
da empresa.

Analytics

Criará, aplicará e 
realizará avaliações, 
além de visualizar 
relatórios.

Avalicorp Cronos

Poderá criar planos, 
ações, tarefas e 
atualizá-los. 
Acompanhará somente 
os planos que participa.

Criará cursos, poderá 
aplicá-los e realizá-
los. Além disso, terá 
acesso ao relatório e 
cadastramento de 
documentos.

Educorp Ética

Poderá realizar e 
acompanhar sua 
denúncia e de seus 
colegas. Também terá 
acesso ao link para o 
formulário de denúncia.

Usuário
Não terá acesso ao 
serviço Administração.

Poderá visualizar 
somente o seu perfil.

Poderá realizar 
avaliações e 
acompanhar seu 
desempenho.

Poderá criar planos, 
ações, tarefas e 
atualizá-los. 
Acompanhará somente 
os planos que participa.

Realizará os cursos 
que forem aplicados 
a ele e visualizará os 
documentos 
disponíveis.

Poderá realizar e 
acompanhar a sua 
denúncia.

Permissões

Gestor de Time: Dentro do serviço administração, esse usuário terá acesso somente à tela de cadastro de times.

Organograma: Dentro do serviço administração, esse usuário poderá fazer o cadastro e manutenção do 
organograma.

Gestor Cronos: Com essa permissão, você poderá visualizar outros planos além dos que você participa. 

Criar Templates Cronos: Esse usuário terá permissão para criar planos template dentro do serviço Cronos. 

Gestor de Ética: Com essa permissão o usuário poderá analisar e solucionar as denúncias. 

Gestor PDI: Esse usuário poderá fiscalizar o plano de desenvolvimento individual de seu colaborador.



Permissões de Acesso

Módulo

Permissões

Administrador

Feedback

Poderá criar, 
receber e enviar 
feedbacks para seus 
colaboradores.

Intermarketing

Poderá criar, publicar, 
ler e acompanhar a 
efetividade de cada 
mensagem publicada.

Metaplan

Criará metas e 
acompanhará 
somente as que 
participa.

Usina de Ideias

Poderá criar 
pesquisas, aplica-
las, criar indicadores 
e gerar relatórios.

Pesquisa DocRen

Pode enviar ideias e 
acompanhar o 
status de evolução 
das suas ideias.

Pode enviar ideias e 
acompanhar todas 
que são recebidas.

Responderá as 
pesquisas que forem 
aplicadas a ele.

Não terá acesso ao 
serviço Metaplan.

Terá acesso à todas 
as mensagens que 
forem aplicadas a ele.

Usuário

Poderá criar, 
receber e enviar 
feedbacks para seus 
colegas de trabalho.

Poderá anexar arquivos, 
definir permissões de 
acesso dos documentos, 
atualizá-los e visualizá-los.

Visualizará os documentos 
públicos ou que pertencem 
a um time que participa.

Criar Templates Feedback: Com essa permissão, o usuário poderá criar templates dentro do serviço feedback.

Gestor de Metas: Esse usuário poderá visualizar, além das suas metas, as de outros colaboradores. 

Gestor de Ideias: Ele será encarregado de analisar as ideias recebidas e indicar um implementador.

Gestor DocRen: Esse usuário terá permissão para cadastrar documentos e definir os times que terão acesso.

Você poderá liberar uma ou mais permissões de
acesso para um único usuário e sua atuação

dependerá da característica de cada serviço.

Gestor de Feedbacks: Terá acesso à todos os feedbacks enviados. 


