Introdução

O Sadig Performance dispõe de recursos flexíveis e
poderosos para controlar projetos de avaliação de
desempenho organizacional, proporcionando desde o
controle de indicadores individuais/setoriais até
metodologias do tipo BSC, programas de qualidade,
certificações, etc.

Possibilita a criação, atualização, distribuição e controle
de informações relacionadas a indicadores, metas,
iniciativas (ações) e projetos com suas perspectivas e
objetivos.

Indicadores

Os indicadores são compostos de meta, valor realizado,
variação percentual, fator de marcha e alertas. Podem
ser agrupados e/ou inseridos em projetos com estrutura
tipo BSC. Podem ser analisados de forma sintética
(totalizados) ou analítica (lançamentos).

Possibilita ainda configurar envio de e-mails automáticos
aos responsáveis, caso um indicador atinja um
determinado alerta.

Configuração de Alertas

Tendências

Determinam, através de setas com cores, a provável
tendência de um Indicador, de acordo com condições
de avaliação pré-estabelecidas.

Configuração de Tendências

Análise das Informações

Análise de Indicadores – Visualização em Lista (acima)
e Gráficos (abaixo)

A conexão com o Sadig Análises possibilita detalhar o
resultado dos Indicadores e Lançamentos através de
pesquisas, gráficos, relatórios, etc.

Anexos e Anotações

Arquivos e anotações podem ser anexados, gerando
uma documentação única e centralizada. Aceita
qualquer tipo de arquivo (DOC, XLS, BMP, PDF, JPG,
etc.).
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Relatórios e Saídas
Alertas

São conjuntos de regras parametrizáveis baseadas num
conceito de notas. Cada nota tem uma cor associada.

Diversas opções de relatórios formatados, para
impressão ou geração em PDF, e exportação para
planilhas (Excel/OpenOffice).

Podem ser definidos modelos padrões para todos os
Indicadores ou especificar as condições individualmente.
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Iniciativas e Ações

Mapa Estratégico

Gerado automaticamente pelo Sadig Performance, com
possibilidade de estabelecer relações de Causa e Efeito,
alertas com ponderação dos indicadores de cada
Objetivo.
Saídas em Relatórios, Planilhas, PDF

Projetos

Visão estruturada BSC, contendo
objetivos, indicadores e iniciativas.

Opções de customização de cores, formatos, etc.

perspectivas,

Mapa Estratégico

Análise dos Indicadores com Alertas e Tendências
Visão de Projeto

Veja mais em:
www.sadig.com
http://www.youtube.com/user/sadigsolucoes

Iniciativas

São as iniciativas estratégicas definidas a partir da
avaliação dos indicadores. Podem ser subdivididas em
ações. Elas têm um prazo, responsável e orçamento.
Podem ser ligadas a Objetivos e Indicadores.
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