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A plataforma foiprojetada para empresas depequeno a grandeporte.

Por essa característica podemos criar vários níveis partindo do cliente (holding), passando por Organizações

(empresas independentes) e, dentro de cada empresa Unidades de Negócio e cada uma delas com seus

departamentos. Dentro de departamentos podemos, ainda, criar grupos (setores individuais que respondem

para o mesmolíder).

Definição da Estrutura

CLIENTE



Nova Organização

Organizações:

Entre em “ORGANOGRAMA”e “Organização”para cadastrar as organizações

abaixo do cliente (já cadastrado pelo fornecedor da plataforma) .

Se houver só uma organização cadastre-a (obrigatório).



1- Nova Organização:

Clique para adicionar uma novaorganização.

2-Organizações:

Todas as organizações

cadastradas serão listadas

nessa tela.

3-Carregar toda aestrutura:

É possível fazer download de planilha modelo que,

após preenchida, pode ser carregada(upload).

Desse modo toda a estrutura criada de uma só

vez (toda ela,não sóa organização).
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Carregamento do organograma (estrutura da empresa) de forma massiva através de  planilha:

Departamento:  

Adicione o nome do

departamento.

Departamento superior:  

Preencha odepartamento  

superior (casoexista).

Unidade:

Preencha o nome abaixo da 

unidade daorganização.

Se existir só uma unidade pode repetir  o 

nome dado à organização.

Organização:

Preencha a organização ao qualo 

departamento faz parte.
Se existir uma só organização ela deve  ser 

repetida em toda aplanilha.

Após o upload da planilha completaaestruturaserácriadaautomaticamente.

Cadastro Massivo



1-Nome:  Adicione o

nome  fantasia da 

sua  empresa.

2-Razão Social:  

Adicione a razão  

social daempresa.

3-CNPJ:

Adicione o CNPJ

da  empresa.

5-Responsável:  

Adicione o nome  

do responsável  

pelaorganização.

4-CNAE:

Adicione o CNAE  

Obs.: Esse campo  

não éobrigatório.

6-Logo:

Aqui é ondevocê  

adiciona o ícone  

com alogomarca  

da suaempresa.

Detalhes de cadaorganização:

Observe que no cadastramento via planilha é criada a estrutura básica (nome e

hierarquia) os demais dados da organização devem ser preenchidos individualmente.
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Cadastro Individual


