O iExpress PMO é uma solução completa que potencializa o Project Online com as melhores
práticas, baseadas no PMBOK, para gerenciamento de projetos tradicionais (cascata / waterfall).
O iExpress inclui várias personalizações para que o seu Project Online tenha todas as boas práticas
de planejamento e controle baseadas no PMBOK (por exemplo : EAP, Curva-S, Gestão de Escopo,
Qualidade, dashboards, fluxos de trabalho e muito mais!)

Com o iExpress PMO, o Project Online da sua organização terá um aspecto profissional, totalmente
personalizado, contando com componentes baseados em anos de experiência de nossa
consultoria. Não perca tempo e dinheiro recriando customizações que já estão desenvolvidas.

"O iExpress surgiu de uma constatação de que a grande maioria das empresas subutiliza o Project
e quase todas têm necessidades muito semelhantes. Por que reinventar a roda?" (Filipe Ferreira,
PMP, MCP)
Exemplos de painéis de controle do iExpress PMO:

Como funciona?
1) Instalamos o iExpress PMO no Project Online (PWA) da sua empresa.
2) Nossa equipe entra em ação e instala o iExpress PMO no seu Project Online em até cinco
dias.
3) Sua equipe estuda um breve curso on-line “Utilizando o iExpress PMO” 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 alocados;
• 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.

Entre em contato através do e-mail contato@ingty.com

