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Aprovação de pendências através de Smartphones
Aplicativo permite efetuar a aprovação das pendências do AED ou MLA
através de Smartphones BLACKBERRY, IPHONE, IPAD e com OS ANDROID.

NEWS

Check-up completo AED/MLA

Segurança!

Aplicativo permite efetuar o check-up completo
de todos os parâmetros, cadastros, documentos
e pendências relacionadas a aprovação.

Rotina específica que obriga o
aprovador informar o seu código
de acesso e senha (EMS) ao acessar o Portal MLA ou aprovar uma
pendência através do e-mail,
mesmo que esteja utilizando a
rotina de LOGIN INTEGRADO.

Permite Identificar:
Totais por Aprovador, Usuário, Lotação e Tipo Documento
Relacionamentos de Faixas e Hierarquias inexistentes
Pendências aprovadas Automaticamente
Parâmetros faltantes (Permissões Lotação e Documento)

Contato

Documentos SEM Pendências de Aprovação
Pendências antigas SEM Documentos de origem
Pendências antigas SEM nenhuma Análise do Aprovador

www.pronextinfo.com
contato@pronextinfo.com

(47) 3227-0669
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produtos
Aplicativo permite aprovação/rejeição das
pendências através de seu Smartphone
A partir de agora as pendências de
aprovação podem ser analisadas
(Aprovadas ou Rejeitadas) a longa
distância pelos aprovadores através
de seus Smartphones!
Estamos disponibilizando aos clientes que utilizam o processo de
aprovação eletrônica (AED na 2.04 ou MLA na 2.06) um aplicativo
que permitirá aos aprovadores realizarem as análises (Aprovação
ou Rejeição) de suas pendências através de seus Smartphones.
Implantação rápida, podendo ser remota (servidor WEB)
Fácil instalação (Download) do aplicativo nos aparelhos
Licenças nominais/por aprovador (através do PINCODE)
Telas de fácil assimilação e utilização pelos aprovadores
Custo por licenças (sem TAXA DE MANUTENÇÃO)
Disponível para as duas releases do EMS (2.04 e 2.06)
Homologado para iPhone, iPad, Blackberry e OS Android
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aplicativos
Aplicativo permite efetuar um Check-up
completo do AED ou MLA
O CHECKUPMLA permite extrair diversas informações, permitindo um
Gerenciamento completo dos módulos AED ou MLA. Ele lhe dá a opção de
gerar planilhas com os dados extraídos e encaminhá-las para um e-mail.

Totalizador de Pendências
Aprovações realizadas de forma Automática
Documentos sem Pendências de Aprovação
Pendências Antigas ainda sem Análise
Pendências sem Documento de Origem
Parâmetros (Permissões) Faltantes
Relacionamentos dos Aprovadores
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serviços
Alguns dos serviços prestados pela
empresa aos seus clientes
Implantação de módulos especiais (AED, MLA, APF, MAF)
Conversão do AED (2.04) para MLA (2.06)
Customizações nos módulos do EMS2, EMS5 e ECM
Desenvolvimento de módulos específicos
Análise e engenharia de desenvolvimentos/customizações
Elaboração de aplicativos para Smartphones
Conversão/migração de base de dados e específicos
Unificação de bases de dados descentralizadas

Principais Clientes:
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