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CRONOS

O CRONOS permitea introduçãodo processo deGestãoÁgil,de formaeficazem sua

empresa.

A partir de times definidos na estrutura, crie

planos e receba os feedbacks da evolução

vianotificação e e-mail.

Permite o acompanhamento eficaz de cada

inciativa elaborada, utilizando a metodologia

ágil de gestãodeatividades.

Permite criar planos de ações particulares,

com restrição de visualização. O usuário

convidado pelo líder do plano verá
somente as ações que lhe cabem. Ideal
paragestãoindividualde tempo.

Utilize filtros para verificar as ações por
colaborador,categoriaouprazos.

Gere relatórios gerenciais e analise os

desempenhos individuais,por timese planos.

Defina categorias personalizadas para as

ações, crie listas de tarefas com caixas de

seleção, defina prazos, anexe arquivos, e

muitomais.

Sobre



EstruturadeumPlano

LISTALISTA
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LISTA DE TAREFAS

LISTA DE TAREFAS

PLANO

Lista de Ações: Onde estão agrupadas as ações, ordenadas de acordo com a prioridade.

Ações: Atividade que deve ser executada como parte do processo de realização do plano.

Lista de Tarefas: Conjunto de afazeres necessários para que uma ação seja concluída.

Sobre



Criar planos

Passo 1: Acesse “CRONOS” no

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

Passo 2: Clique no botão para adicionar um

novo plano no serviço Cronos:

Passo 3: Defina se seu plano será particular ou

se pertencerá à um time de usuários.

Particular TimeOU



Adicionar novo plano

4-Classes:
Adicioneclasses.
Isso adicionará uma etiqueta

ao seu plano facilitando a
classificação elocalização.

5-Particular:
Defina se será um plano
particular (você verá todas as
ações e cada responsável
pela ação que você criou
verá somente a que foi
endereçada paraele).

*Caso você selecione “Plano
Particular”, a opção de
selecionar time ficará invalida)

Salvar:
Clique no botão ”Salvar”
para concluir a criação
do seuplano.

CRONOS
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Criar planos

1- Nome:
Dê umnome ao seuplano.

2- Descrição:  

Descreva brevemente  
o propósito do plano.  

3-Time:
Selecione o time desse plano *

*caso queiracriar um  novo time, veja os  próximos 5slides



Nova lista:
Clique no botão para adicionar

uma lista deações*.

Criar/pesquisar listadeações

Após a criaçãodo plano(no exemplochamadode “Inovação” )podemos criar listade ações:

*Um plano pode ser composto de várias listas de

ações (ou quadros) e cada lista pode conter ações.

Asações,internamente, podem ter listasde tarefas.

Listas e Ações

Filtrar ações:

Exibe apenas as ações
que tiveram sua data de
entrega alterada.



Nome:

Defina qual será o 

nome da sua lista.

Salvar:

Cliqueem“Salvar”.

Listadeação
Listas e Ações



3-Propriedades:
Aquivocêpodeminimizar,editarou arrastar*

* Vocêpode arrastar toda uma lista,dentro do plano, para colocar na ordem desejada

adicion

ar

Ações:  Clique para 

adicionar umaação.

1-Exemplode nome doplano

1

2-Exemplo de nome da lista de ações

Adicionaraçãoemumalista

23

Listas e Ações



1) Nome:

Definaum nomeparaasua

ação.

2) Salvar:

Cliqueno botão”Salvar”

para  concluira criação

donome.

OU

3) Mais opções:

Salva e vai direto para a tela 

de  detalhamento da ação 

(salva  automaticamente o 

nomedalista).

Adicionaraçãoemumalista

1

23

Listas e Ações



Nessa telavocêconseguirá

configurar a ação.

A explicação mais detalhada está nos

próximos slides, dividindo a tela para
facilitar avisualização.

Telainicialdeuma ação- ExemploAtributos da Ação



1-Nome:

Inclua o nome da

ação.

2-Lista:

Altereou selecionea lista

que essa ação irá fazer

parte.

3-Descrição:

Descreva brevemente a

ação, editando o texto

como preferir.

Parte1Detalhar umaação:

1

2

3

Atributos da Ação



2- Horas (opcional):

Responsável pela ação deve definir
as horas estimadas de trabalho para
completar a ação, e posteriormente,
adicionar as horas realmente
utilizadas (uso opcional).

1- Data:

Área para definição da data

de início e a projetada para
a finalização da ação.

Detalhar uma ação: Parte2

1

2

Atributos da Ação

Caso a primeira data de entrega
estipulada seja alterada, ela
estará gravada dentro da ação.



1- Selecione dentre os
membros do time os que

serão responsáveis por

executar aação.

2- Acrescente uma lista de
tarefas dentro da ação

(opcional).

3- Crie etiquetas de categorias
para poder classificar e,

posteriormente, filtrar as ações

(ex.: a fazer ,em andamento,

finalizadas).

4- Anexe arquivos específicos
para cada ação(opcional).

Detalhar uma ação: Parte3

1 2

3 4

Atributos da Ação



Detalhar uma ação: Parte4

Botão RENOVAR AÇÃO

1- Para ativar este botão, a

ação deve estar concluída.

4- A descrição, as tarefas e anexos

serão mantidos na ação

renovada. Membros, comentários

e prazos serão descartados.

2- Ao renovar ação, será

exibida uma tela de aviso.

3- A nova ação será criada

como última, na mesma lista

da ação antiga.

Atributos da Ação



1-Comentário:
Escreva a mensagem neste  

campo,podendo editarotexto  

utilizando os botõesde edição.

2-Destinatário(s)damensagem:

Ao adicionarmembro(s), este(s)será(ão)  

notificado(s)* recebendo ocomentário.

(Podemarcar todos ou

selecionar individualmente.)

O campodecomentáriosserveparatrocademensagensentremembrosdo timeassociado ao plano.

Detalhar uma ação: Parte5

* Vianotificação no celulare e-mail (quando cadastrado)

3-Enviar mensagem:
As mensagens serão

enviadas após acionar o

botão“Adicionar”.

1

2
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3

Atributos da Ação



Detalhar uma ação: Parte 6

Ao clicar no botão Registro de 

Atividades, a plataforma fornecerá os 

Logs dessa ação específica. 

Quaisquer modificações realizadas 

dentro dessa ação, serão exibidas 

aqui.

• Quem alterou;

• Quando alterou;

• O que alterou.

Atributos da Ação



1-Prioridade:
Clicando na posição da

ação você pode arrastar

e soltar em qualquer lista

conforme o andamento

do projeto.**

3-Detalhes:
Veja o nome da ação com os

ícones que dão uma indicação

do status deseu detalhamento.

4-Datas:
Monitore as datas

diretamente na barra

da ação.

5-Status:
Vejao statusatualda ação.

6-Participantes:
Lista dos participantesda ação.

8- Categorias: 
Visualize as categorias

vinculadas à ação.

Cartãodeumaação:

2-Configurar:
Clique no ícone de

engrenagem para editar

ou excluirumaação.

** PermiteaimplementaçãodosconceitosdeGestãoÁgil

1 2 3 4 5 6 7

Atributos da Ação

8

7-Responsável:
Responsável pela ação.

Todas as ações que possuírem tiveram
sua data de entrega alterada.



Permissões dos membros de um plano:Atributos da Ação

LÍDER DO TIME:
Apenas o líder do time vinculado ao plano terá permissão para 

deletar planos, listas e ações.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:
O responsável pela ação poderá excluí-la à qualquer 

momento.

PARTICIPANTES:
Caso o participante tenha criado a ação, terá permissão de 
excluí-la.



1-Tempo:

Númerode horas

para conclusão da

ação.

3-Comentários:

Indica a quantidade

de comentários que

existe nessaação.

4-Anexos:

Quantidade de anexos
da ação.

Cartãodeuma ação- detalhe:

2-Descrição:

Indica que foi incluída

uma descrição para

a ação.

1 2 3 4 5

Atributos da Ação

5-Tarefas:

Indica a quantidade de  tarefas 
incluídas versus as  executadaspara

essaação.



Expirado

O colaborador não concluiua
ação  dentro do prazo
determinado.

Não Iniciado

Indica quando uma ação não

possui uma data de início

estabelecida.

Emandamento

Mostra que a ação possui data
de início e de entrega, mas
ainda não foi concluída e
nemexpirada.

Completado

Mostra que o colaborador

finalizou a  ação.

Status possíveis deuma ação:

Atributos da Ação



Seleção:

Conformea aba selecionada,serão

apresentadostodos  os planoscriadosfiltradospor
aquelaseleção.

Visualda telade“AÇÕES”

Planos:

Para buscar seus planos pessoais,

por time ou por gerência*,
selecione o campo desejado.

* Tipos de plano:

• Pessoais– planoem quesó você visualizatodas as ações.Os participantessó vêm as açõesdesignadasparaeles.PerfeitoparacriarsuaTODO LISTcomfollow up.
• Time– planoquevocê participae/oulideramas nãofoicadastradocomo gerente
• Gerência– planoquevocê foicadastradocomo gerente(participandoou não do time)

Atributos da Ação



Perfil:

Descreva nos

campos  editáveis 

as  informações 

do  usuário, para 
tornar  mais 

completo o  perfil.

Times:

Aqui estão todos os times registrados na

sua empresa, indicando a descrição e o

responsável porele.

Criarnovotime
Times



2- Descrição:  
Incluainformações  

sobre essetime.

1-Nome:

Adicioneo nome
do seu  time.

3- Responsável:  

Vincule um
responsável pelotime.

4-Salvar:

Concluaestaetapa
clicando aqui.

Após clicar em “novo time” aparecerá a tela

abaixo para incluir os dados principais que

caracterizamo time.

Criar novotime
Times



Após clicarem “salvar”apareceráa telaabaixopara incluir os

participantes do time a serem escolhidos entre os usuários daplataforma.

Novomembro:

Cliqueparaadicionarum membroao time.

CriarnovotimeTimes



2-Membros:

Selecione os usuários que  

desejamvincular-seaotime*

1-Pesquisa:

Procure por umusuário

específicodentro daplataforma.

3-Confirmar:

Cliqueno botão paravincularos  

usuário como membrodotime.

*O líderdotime(responsável)serávinculadoautomaticamente.

Após clicar em “+” aparecerá a tela ao lado  

parafacilitara inclusãodemembrosaotime.

Criarnovotime

1

2

3

Times



Parapesquisarum planoexistente.

Pesquisar:

Para facilitar sua busca, filtre

pelo nome, por planos, times

e/ou classes, ele te mostra

todos os planos já criados, os

times eclasses.

Arquivados:

Ao selecionar essa opção,

somente os planos arquivados

serãoexibidos.

Propriedades

Classes

Times

Planos

**

** Caso o plano possua mais de uma classe, será listada a primeira.

Gerência de Planos:

Tendo a permissão Gestor do Cronos,

pode-se visualizar os planos de todos

os times

Gerência de PDI:

Ativando essa opção, será possível

acessar os PDI’s de seus liderados.



Planos Favoritos

Aqui conterá todos os planos definidos como FAVORITOS.

Para favoritar um plano, basta clicar na estrela localizada na lateral.

Propriedades



Caso o usuário possua essa

permissão, ele será habilitado

a criar um plano de template.

Ao clicar nessa opção, o

plano criado será definido

como um plano de template.

Ou seja, servirá como modelo

facilitador para o cadastro de

planos.

Planos de Template

É DISPONÍVEL APENAS 

1 PLANO TEMPLATE POR CLIENTE

Template



MÉTODO SCRUM

KAMBAN

MODELO HIBRIDO

CRONOSPERMITE TRABALHARCOM TODOSOS MÉTODOS DEGESTÃOÁGILDEPROJETOS



MOVENDO AÇÕESENTRELISTAS– MUDANDO SEQUÊNCIADEPRIORIDADEDENTRODALISTA

Vocêpode moveraçõesentreas listas:

1- Clique com o botão esquerdo do mouse no

número daaçãoeo mantenhapressionado.

Apareceráo símbolodeumamãomostrando

que a açãofoiselecionada paramovimentação.

2- Mantendo o botão esquerdo do mouse

pressionado mova a ação até estar sobre alista

onde desejaque ela passe a estar.No exemploaoladoa

açãoestáse movendo,natela,emdireçãoà listadesejada.

3-Solteo botãodo mouse e a açãose

incorporará à novalista.

IMPORTANTE: O MESMO PROCESSO PODE SER
EFETUADO DENTRO DA MESMA LISTAPARA
COLOCARASAÇÕESEM ORDEM DEPRIORIDADE.



MODIFICANDO A SEQUÊNCIADAS LISTASDE AÇÕES

Vocêpode mover sequência

da listade ações:  

1- Clique com o botão esquerdo do

mouse no símbolo de ‘menos’ de todas

as listaspara‘fechar’ as listasdeações.

2-Clique com o botão esquerdo do mouse

sobre o símbolo de ‘três linhas horizontais’

pertencentes à lista que deseja movimentar

e, após aparecer setas cruzadas surgirá uma

mão fechada. Mantendo o botão

esquerdo do mousepressionado,

movimente a lista para a posição desejada.
No exemplo quero mover ‘PARCEIRO SENIOR’ abaixo de

‘CLIENTESDIRETOS’.

3-Solteo botãodo mouse e a listaestarána  
posiçãodesejada.



Cronos - Relatórios

Serviço:

Tutorial da Plataforma:



Analisar:

Cliqueem“Analisar”paraobterrelatóriosgráficosespecíficos do planoselecionado.

Relatóriosdeumplano:
Relatórios



31

Vocêvisualizaráum conjuntode

gráficos paramonitoraro

desempenhodo time.

Relatórios



Menu:

Cliqueem“Mostrar Menu” paraobterdados específicosdo plano

selecionado.

Relatóriosdeumplano:
Relatórios



5-Listas maximizadas:

Essa opção deve ser 

marcada se você deseja 

visualizar as listas de ações 

abertas na tela de planos.

3-Exportar,arquivar e excluir

Cliqueaqui paraexportaro

plano para uma planilha

Excel, arquivar o plano ou

excluí-lo.

1

2

3

5

Relatórios

1-Responsável:

Responsável pelo plano.

2-Descrição:

Descreve de forma breve

o propósito do plano

(normalmentecadastrado

durante a criação do

plano).

4

4-Classes:

Aqui exibe-se as classes já 

vinculadas ao plano. É 

possível conectar outras 

clicando em ‘Adicionar’.


