DESCRITIVO DA SOLUÇÃO
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Resumo
Com o novo CA Project & Portfolio Management (CA PPM) 15.3, você pode adaptar os projetos a qualquer unidade de negócios
com o simples recurso de arrastar e soltar. Seja um fluxo de trabalho complexo para o RH, seja o simples gerenciamento de
tarefas para vendas, os funcionários agora podem desenvolver projetos em questão de minutos, e não dias. Acrescente um
aplicativo de colaboração para eliminar reuniões redundantes, uma grade semelhante à do Microsoft Excel® para gerenciar
orçamentos ou uma nova conexão com ferramentas de business intelligence (BI) de terceiros para apresentar respostas, e você
ainda terá o aplicativo de gerenciamento de portfólio e de projetos mais moderno do mercado da atualidade.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Crie bibliotecas de modelos de projeto
reutilizáveis adaptadas às unidades
de negócios.
• Desenvolva projetos em minutos.
• Faça o detalhamento dos números
e compare os cenários com uma
ferramenta financeira familiar.
• Esmiúce os números e compartilhe
relatórios em seu software favorito
de BI ou agendamento.
• Conclua os projetos conforme a meta,
dentro do prazo e do orçamento
com recursos de colaboração dentro
do aplicativo.

PRINCIPAIS RECURSOS
• Configure modelos de projeto com
o simples recurso de arrastar e soltar.
• Acompanhe projetos em blocos
no painel, com links para módulos
e medidores importantes.
• Gerencie orçamentos e planos em uma
grade semelhante à do Excel.

Desafios de negócios
Além da TI, uma empresa inteira busca por novas maneiras de levar inovações ao
mercado. Hoje em dia, as equipes precisam trabalhar mais depressa, agir com mais
inteligência e ficar mais atentas às demandas dos clientes para sobreviver no mercado.
Ao fazer malabarismos com ideias de projetos, capacidades de recursos e orçamentos
detalhados, os usuários corporativos e de TI lidam com as mesmas perguntas:
Como capitalizamos novas oportunidades? Como entregamos valor mais depressa?
Como maximizamos nossos recursos?
Mas, sem a devida solução de gerenciamento de portfólio e de projetos, o planejamento
corporativo pode ser difícil. Com as informações armazenadas em emails e planilhas,
as decisões acabam se baseando em dados pouco confiáveis, não há um
acompanhamento do progresso e os resultados são determinados pela sorte.

Visão geral da solução
Os novos recursos do CA PPM 15.3 — uma ferramenta simples, eficiente e prática de
gerenciamento de portfólio e de projetos disponível no local e na nuvem — permitem
que você modernize o gerenciamento de projetos.
• Personalize projetos para qualquer unidade de negócios, inclusive TI, marketing
e instalações, usando o recurso de arrastar e soltar componentes no modelo.
• Os funcionários podem desenvolver projetos pré-configurados em questão de
minutos.
• A grade semelhante à do Excel facilita e acelera o gerenciamento de orçamentos,
oferecendo acesso simplificado aos detalhes de custo de base.

• Conecte-se ao Power BI, ao Qlik
e a outras ferramentas de BI.

• Melhore sua análise financeira com novos conectores para sua ferramenta favorita de
BI e com o software de agendamento.

• Use links com softwares de
agendamento, inclusive o Open
Workbench e o Microsoft Project.

• Consistindo em uma lista visual de tarefas, o novo mural de tarefas ajuda a coletar,
priorizar e acompanhar o trabalho em um ambiente onde todos os integrantes da
equipe podem contribuir com ideias e reportar atualizações.

• Organize e avalie o trabalho
da equipe em murais de tarefas.
• Faça perguntas e encontre respostas
no nível do projeto, dos recursos
e das tarefas.
• Mapeie recursos e investimentos
em qualquer nível organizacional.

• Com um compartilhamento fácil e uma colaboração perfeita, você pode fazer
perguntas e solucionar problemas no nível do projeto, dos recursos e das tarefas.
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Diferenciais importantes
Simplifique as coisas com os planos do
projeto. Com o recurso simples de arrastar
e soltar, você pode configurar o modelo
de projeto padrão do CA PPM para se
ajustar às necessidades de qualquer
equipe ou departamento. Embora a TI
e o RH possam precisar de modelos de
várias camadas para seus projetos de
transformação global, os departamentos
de vendas e marketing muitas vezes
trabalham com ferramentas básicas de
gerenciamento de tarefas. Basta adicionar
detalhes do projeto, inserir seções de
páginas, escolher módulos — como
conversas, tarefas e documentos — e
selecionar dentre uma biblioteca crescente
de indicadores principais de desempenho.
Gerenciamento de projetos para
todos. Exibindo apenas as informações,
os módulos e os painéis necessários,
qualquer usuário corporativo pode
desenvolver e iniciar novos projetos em
menos de 30 minutos. Nos blocos do
projeto, há um instantâneo dos gastos
do orçamento, das tarefas concluídas, dos
próximos marcos e de outros indicadores.
Conforme o projeto avança, outros
componentes podem ser adicionados
aos modelos em questão de segundos.
Gerenciamento financeiro familiar.
Ao trabalhar com o mesmo layout de
grade e com as funções de agrupamento
encontrados no Excel, os analistas
financeiros podem classificar itens de linha
por tipo de custo ou classe de transação.
Faça o detalhamento das despesas
subjacentes com um clique e navegue
pelos valores planejados, reais e previstos
com as exibições rápidas. Os gastos reais
estão sempre atualizados, mostrando
a você o orçamento em tempo real.

Um mural visual de tarefas para gerenciar o trabalho da equipe

Análise mais profunda. O CA PPM SaaS 15.3 permite que os clientes da nuvem se
conectem aos principais sistemas de BI, como o Power BI e o Qlik. Para planos robustos
que exigem recursos de dependência e agendamento, o CA PPM se conecta com
ferramentas externas, como o Open Workbench e o Microsoft Project.
Maior colaboração entre a equipe. Crie uma lista visual de tarefas em minutos no novo
mural de tarefas. Para cada projeto, estabeleça seu próprio fluxo de processos, atribua
tarefas aos funcionários e priorize o trabalho. Mantenha todos os integrantes da equipe
em sincronia e compartilhe seus planos com outros grupos e executivos. Detalhe um
projeto, recurso ou tarefa específica e faça perguntas, forneça respostas ou colabore
de outras maneiras. Elimine os emails e as reuniões enriquecendo as publicações com
anexos e links para o CA Agile Central, o Microsoft SharePoint® ou o Google Drive.
Gerenciamento de recursos equilibrado. Ao filtrar os recursos e os investimentos
disponíveis no nível do departamento ou da equipe, você pode combinar oferta
e demanda em qualquer grande corporação. As pesquisas com vários valores, como as
de capacidade com base em função e localização, otimizam a já desafiadora alocação
da equipe. Depois que você encontra as pessoas certas, pode alocar porcentagens
específicas da carga de trabalho delas.

Para obter mais informações, visite ca.com/br/ppm
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