
Automatize fluxos de trabalho de projeto e 
portfólio de maneira rápida e fácil

O Nintex Workflow for Project Server 2010 permite que gerentes de projeto e de portfólio criem e implementem 
fluxos de trabalho de ponta a ponta, sem a necessidade de ciclos de desenvolvimento complexos e caros.

*O Nintex Workflow 2010 (qualquer edição) é necessário para o funcionamento do Nintex Workflow for Project Server 2010.

Baixe uma cópia de avaliação gratuita em www.nintex.com/project

 FLUXOS DE TRABALHO DE 
PROJETO, PORTFÓLIO E 
COLABORAÇÃO

•	 Fluxo	de	trabalho	de	gerenciamento	de	demanda	para	assegurar	a	
governança do portfólio

•	 Fluxos	de	trabalho	controlados	por	evento	que	automatizam	ações	e	alertas
•	 Fluxos	de	trabalho	do	SharePoint	para	colaborar	em	artefatos	do	projeto

RÁPIDO E FÁCIL •	 Designer	baseado	em	navegador	com	recursos	de	arrastar	e	soltar	dentro	
do Project Server

•	 Sem	necessidade	de	código,	proporcionando	flexibilidade	e	custos	mais	baixos	
•	 Implantação	e	gerenciamento	simples

CONEXÃO COM OUTROS 
SISTEMAS

•	 Consulta	a	dados	de	projetos	usando	a	Project	Server	Interface	(PSI)	
•	 Conexão	com	sistemas	de	dados	de	Linha	de	Negócios	(LOB)	de	toda	a	empresa
•	 Integração	com	sites	do	Office	365	e	utilização	de	serviços	de	nuvem	por	
meio	do	Nintex	Live

www.nintex.com/project


FLUXOS DE TRABALHO DE PROJETO, PORTFÓLIO E 
COLABORAÇÃO

Fluxos	de	trabalho	de	gerenciamento	de	demanda	
criados	com	o	Nintex	Workflow	for	Project	Server	2010	são	
atribuídos	a	Tipos	de	Projeto	Enterprise	(EPTs)	e	podem	
ser	configurados	para	apresentar	Páginas	de	Detalhes	
do	Projeto	(PDPs)	e	definir	o	status	do	estágio	através	
das fases do ciclo de vida, de acordo com a metodologia 
de	EPM	de	uma	organização.	Ele	foi	criado	com	uma	
profunda	integração	com	o	Project	Server,	para	que	você	
possa criar fluxos de trabalho nativos do Project Server. 

Além	disso,	os	fluxos	de	trabalho	podem	ser	associados	a	
eventos assíncronos do Project Server e iniciados com base 
em	eventos	como	a	publicação	de	um	projeto	ou	a	criação	de	
um	novo	recurso.	Isso	ajuda	a	assegurar	maior	governança	na	
prática	de	gerenciamento	de	projetos	de	uma	organização,	ao	
monitorar orçamentos e o status dos recursos. 

A	integração	subjacente	do	Nintex	Workflow	com	
o	SharePoint	ajuda	a	melhorar	a	colaboração	e	as	
comunicações	em	toda	a	equipe	durante	a	execução	e	o	
gerenciamento do projeto. 

CRIE UM FLUXO DE TRABALHO EM MINUTOS 

O	Nintex	Workflow	for	Project	Server	é	um	designer	
baseado em navegador, inserido no Project Web Application 
•	 Desenhe,	configure	e	atualize	fluxos	de	trabalho	arrastando	
e	soltando	ações	sobre	a	tela	de	design.

•	 Acompanhe	seu	status	visualmente	e	examine	relatórios	no	
navegador, sem necessidade de software adicional. 

•	 Salve	e	reutilize	a	lógica	de	fluxos	de	trabalho	entre	
projetos, departamentos e equipes, ou use modelos para 
aplicar	processos	e	metodologia	padrão.

UTILIZE A CONECTIVIDADE DO NINTEX WORKFLOW

Fluxos	de	trabalho	criados	com	o	Nintex	Workflow	for	
Project	Server	conectam-se	a	sistemas	de	CRM,	ERP	e	outros	
de	linhas	de	negócios,	bem	como	aos	Business	Connectivity	
Services	do	SharePoint,	Active	Directory	e	Lync.	Em	
combinação	com	as	poderosas	ações	do	Nintex	Workflow	
2010,	você	pode:	
•	 Consumir	informações	de	sistemas	financeiros,	de	recursos	

humanos, cobrança e outros sistemas distintos para criar 
fluxos de trabalho mais completos. 

•	 Aproveitar	os	dados	disponíveis	na	sua	instância	do	Project	
Server	por	meio	da	Project	Server	Interface	(PSI)	ou	de	um	
banco de dados de relatório dedicado do Project Server.

•	 Utilizar	a	integração	pronta	com	o	Exchange	e	o	Lync	para	
agendar	reuniões	e	fornecer	notificações	em	tempo	real.

•	 Criar	fluxos	de	trabalho	que	oferecem	maior	visibilidade	do	
status	do	processo,	conformidade,	gargalos	e	participação.	
Por	exemplo,	você	pode	analisar	quanto	tempo	as	
solicitações	do	projeto	levam	para	serem	aprovadas,	com	
que	frequência	passam	para	uma	instância	superior,	o	
tempo que cada aprovador leva etc.

•	 Criar	processos	que	utilizam	o	Nintex	Live	para	se	conectar	
a um catálogo cada vez maior de serviços online e interagir 
diretamente	com	ambientes	do	Office	365.	

Saiba mais: www.nintex.com |  
Para obter mais informações: sales@nintex.com
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