
Tutorial da Plataforma

Administração

Serviço:

Colaborador



A plataforma tem dois níveis de usuários – usuário simples e usuário colaborador.

Para transformar um usuário simples em colaborador devemos conectá-lo ao organograma.

Para o primeiro cadastro é aconselhado fazê-lo de forma massiva (todos os colaboradores de uma só vez)

2- Planilha modelo

Baixe a planilha modelo

e preencha os campos

conforme indicado (não

mude a formatação da

planilha).

Visualização do cadastro:

Veja como ficou o cadastro

final completo baixando essa

planilha ou pela tela do

aplicativo.

3-UPLOAD

Após preenchimento use essa 

opção para fazer o UPLOAD.

1-Baixar planilhas:

Em “Ações” você 

abre as opções para 

baixar planilhas para 

o cadastro massivo.

Primeiro Cadastro



Dizer se tem subordinados
Nome do superior (se tiver)

Unidade e departamento

aos quais faz parte.

Se não tiver e-mail deixar

em branco e posteriormente

o sistema criará uma chave

de acesso.

Planilha modelo : Campos a serem preenchidos

E-mail do superior hierárquicoNome do colaborador

Outra forma de fazer o cadastro massivo é conectar a plataforma ao seu programa de folha via API

Em caso de interesse consulte nossa área de suporte.

Primeiro Cadastro



Novo Colaborador:
Para adicionar um colaborador, clique aqui.

Cadastro: 

Lista dos colaboradores já cadastrados. 

Para manutenção  (ou mesmo primeira inclusão) podemos fazer 

o cadastro de forma individual.

Cadastro Individual



Organização:
Selecione a organização

que o novo colaborador

fará parte.

Departamento:
Selecione o departamento

que ele fará parte.

Unidade:
Selecione a unidade que

ele fará parte.

Grupo: 
Selecione o grupo

que ele fará parte.

Vincular: Vincule o usuário para 

transformá-lo em colaborador 

(podem ser vinculados vários de 

uma só vez)

Líder: se o colaborador tem

subordinados marque (a

etiqueta “vincular” mudará

para azul escuro).

Salvar:
Salve os registros 

antes de sair

Após entrar em “Novo colaborador” abrirá a lista dos usuários que não

foram vinculados como colaboradores. Aqui você fará a vinculação

diretamente à área onde ele trabalha.

Cadastro Individual


