Seu Escritório de Projetos necessita gerenciar projetos Ágeis e Tradicionais com Governança,
entretanto as ferramentas atuais não fornecem integração, visibilidade e são difíceis de operar?

Conheça o iExpress Agile: a solução que fornece Governança ao PMO sobre Projetos Ágeis
(SCRUM) e Tradicionais (PMI) no Project Online, totalmente integrada com sistemas DevOps ,
incluindo o Painel do PMO, Backlog do produto, Sprints, Kanban e Burndown.

Enquanto os projetos tradicionais (cascata) estão no Project Online (PPM), as equipes ágeis estão
usando "post-its" espalhados em murais ou outros sistemas, como Jira ou Trello. A equipe ágil
precisa trabalhar em dois ou mais sistemas diferentes que não estão integrados. E essa é uma das
grandes dificuldades das organizações em aceitar equipes ágeis: falta de governança sobre
projetos tradicionais e ágeis.

Nossa solução é muito mais do que apenas integrar Planner, Jira ou Trello - é uma solução
completa para o Gerenciamento de Projetos Ágeis, com base na estrutura SCRUM, personalizada
para o Project Online.
Exemplo do kanban completamente customizado no Project Online:

O iExpress Agile permite que equipes ágeis trabalhem independentemente de projetos
tradicionais no Project Online. Ao mesmo tempo, fornece governança e visibilidade ao Escritório
de Gerenciamento de Projetos (PMO).

Como funciona?
1) Instalamos o iExpress Agile no Project Online (PWA) da sua empresa .
2) Nossa equipe entra em ação e instala o iExpress Agile no seu Project Online em até cinco
dias.
3) Sua equipe estuda um breve curso on-line “Gerenciando projetos ágeis com o iExpress
Agile” e começa a usar imediatamente.
4) Seu PMO começa a obter visibilidade e governança sobre todos os projetos!

Exemplos do Painel do PMO e alguns gráficos:

Quais os benefícios que nossos clientes alcançaram?
• Entre 40% e 70% de redução de tempo na criação de relatórios de status: redução
drástica do esforço manual para coleta de dados sobre software e planilhas espalhadas
por toda a organização;
• Aumentar a Qualidade da Informação e em Tempo Real: elimina o retrabalho na
manipulação de dados, o que causa desconfiança de informações para a tomada de
decisões. Além disso, melhora o tempo de resposta para a tomada de decisão executiva;
• Aumentar o gerenciamento de recursos: projetos melhor planejados e controlados
tendem a diminuir o índice de recursos ociosos e / ou excessivamente a locados;
• Maior Governança sobre o Portfólio de Projetos: maior visibilidade das demandas e
tomada de decisões sobre quais são os melhores e mais importantes projetos a serem
executados.

