
PRINCIPAIS PROGRESSOS
Tudo sobre as principais conquistas do projeto nesse mês.

FIQUE POR DENTRO
Acompanhe os principais destaques do mês

BOLETIM INFORMATIVO | Projeto RH Folh@

Serviços especializados de apoio à gestão do projeto

No dia 24/11/2016 aconteceu o primeiro

Workshop de Revelação das Mensagens

KUDOS. Estavam presentes as equipes de

Processos, Requisitos, Gestão da Mudança,

PMO e representantes dos Setoriais de RH,

UCRH e Prodesp.

Durante o Workshop foram entregues as

mensagens de ajuda mútua, escritas durante

as últimas semanas, proporcianando um

reconhecimento público e instantâneo

àquelas ações que beneficiaram o time como

um todo.

O objetivo do workshop é estimular a

continuidade desse ciclo de incentivo!

Workshop de Revelação das mensagens de KUDOS
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Wokshop de Revelação dos KUDOS em 24/11/2016

Indicadores Interativos do Portal de Gestão

Você sabe o que é Realidade Aumentada (AR)?

Troféu Ajudador e Troféu Reconhecedor

Além disso, foram sorteados e premiados

dois colaboradores que receberam e dois

que enviaram mensagens de

reconhecimento.

Assista agora o vídeo do Workshop de

KUDOS e entenda melhor como foi este

evento!

Acesse agora!

VAMOS TESTAR?

Baixe o aplicativo do

Layar,x ,através do

QR CODE acima!

1-) Baixe o aplicativo

2-) Ao abrir o aplicativo, a câmera do celular/tablet será ativada

3-) Aponte a câmera para a página que

contenha esse logo:

4-) Toque na tela para escanear

5-) Veja o conteúdo em Realidade Aumentada!

Assista o vídeo e entenda como funciona essa ferramenta.

Clique aqui!

Realidade Aumentada é uma técnica utilizada para unir o mundo

real e elementos virtuais!

Essa tecnologia permite a inserção de objetos virtuais que se

misturam com conteúdos do ambiente físico e são exibidos ao

usuário em tempo real com o apoio de um dispositivo tecnológico

(celular, tablet, webcam).

A Realidade Aumentada proporciona uma experiência inovadora

e muito interativa.

E agora o Projeto RH Folh@ também utiliza essa ferramenta!

Evolução dos Temas da frente de Requisitos 

Veja abaixo, o progresso do levantamento de Requisitos para cada um dos temas de negócio.

Durante o trabalho de análise, o rascunho das telas

do sistema são validados pela liderança da UCRH

e apresentados aos Setoriais de RH.

Para conhecer como será o sistema, apresentamos

algumas das telas dos módulos de “Cadastrar

Licença” e “Consultar Licença” através do

recurso de Realidade Aumentada.

Siga os passos descritos na seção Fique Por

Dentro, e confira agora como o sistema RH Folh@

funcionará!
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Análise em andamento

6
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Clique aqui!

No mês de Dezembro foi lançado oficialmente o

Painel Interativo dos Indicadores do Portal. O

novo recurso permite maior interatividade e

dinamismo na consulta aos Indicadores de

progresso do RH Folh@.

A nova experiência de visualização dos gráficos

interativos é executada na ferramenta Power BI,

que permite também o acesso remoto via tablet

ou celular!

Clique aqui!

O Painel Interativo é completamente integrado aos

Indicadores do Portal, permitindo consulta às Ações,

Riscos e Problemas do projeto através de gráficos e filtros

dinâmicos. Além disto, você também pode acessar o Mapa

de Temas de Requisitos e o Gráfico de Progresso dos

Cronogramas do Projeto.

Assista agora o vídeo de

lançamento e conheça mais

sobre o Painel Interativo dos

Indicadores do Portal!

CONTATE-NOS
Queremos ouvir suas sugestões de temas e conteúdos!

PRÓXIMOS PASSOS
O que irá acontecer nos próximos meses

Precisamos da sua ajuda para tornar o Informativo cada vez mais atrativo e interessante!

SEFAZ.RHFOLHA@ACCENTURE.COM
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Próximos Temas de Requisitos

O time de PMO tem trabalhado

em conjunto com Requisitos

para elaborar os Indicadores

Interativos de Requisitos. Esses

indicadores também estarão

disponíveis no Painel Interativo

do projeto, podendo ser

acessados pelo computador,

tablet ou celular!
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Dentro das próximas semanas,

a equipe de Requisitos irá

analisar e validar com a

liderança os temas de

Reingresso e Pensões e

Complementações.

Mapa de Integrações

A equipe de Requisitos de

Integração e Migração está

construindo um mapa contendo

todas as integrações entre

sistemas de Secretarias e

Autarquias que estão no escopo

com o sistema RH Folh@.

https://youtu.be/AVQcXNsnJLc
https://youtu.be/3y_AAAEGXv4
https://youtu.be/PzSmo0KNzko

