
O OrgPlus é o software líder da indústria para 
automatizar a criação e publicação de gráficos 
organizacionais profissionais.
 
Como ajudamos
O Insperity OrgPlus ajuda-o a construir uma estru-
tura organizacional sólida e definitiva que prepara 
melhor a sua empresa, torna o fluxo de trabalho 
mais simples e garante o melhor retorno possível 
do investimento.

O OrgPlus oferece à sua empresa:

• Gráficos com a qualidade do Conselho de 
administração com ferramentas inteligentes de  
análise dos funcionários para revelar métricas chave

• Funcionalidade arrastar e largar para planificar 
alterações organizacionais e optimizar os seus 
funcionários

• Uma ampla variedade de opções de publicação, 
incluindo documentos Word, HTML ou PDF  
navegáveis e PowerPoint

• Edições standard, profissionais ou premium para  
ir ao encontro das necessidades de qualquer  
pequena e média empresa

Como nos diferenciamos

As empresas utilizam frequentemente PowerPoint, 
Visio e Excel para analisar dados dos funcionários 
e produzir gráficos organizacionais. Estas opções 
não possuem ferramentas avançadas, como o 
planeamento arrastar e largar ou análises aprofun-
dadas das métricas dos funcionários. O OrgPlus 
ajuda-o a criar e analisar gráficos organizacionais 
profissionais em menos tempo, economizando as 
valiosas horas dos seus funcionários e oferecendo 
uma funcionalidade adicional para alinhar os seus 
funcionários com os objectivos da sua empresa.

Insperity OrgPlus: Organize. Visualize. Defina uma estratégia.
O Insperity™ OrgPlus™ disponibiliza às empresas uma forma fácil de visualizarem os seus fun-
cionários e de tomarem decisões mais informadas utilizando gráficos organizacionais profissionais 
e dinâmicas e analíticas das melhores práticas para prepararem a sua organização para o sucesso.

altula.com.br



O OrgPlus 2012 oferece um Assistente de importação melhorado  
com poucos passos para importar as informações mais rapidamente.

Visualize facilmente as presenças e o número de subordinados.

Crie e visualize analíticas personalizadas dos seus funcionários para 
preparar melhor a sua empresa.

OrgPlus Standard

O nosso programa de gráficos de nível básico está concebido 
para organizações com menos de 100 funcionários e é a forma 
mais simples de criar gráficos profissionais com qualidade 
de Conselho de administração. Personalize os gráficos 
através da aplicação de 36 modelos coloridos concebidos 
profissionalmente. Analise os seus dados com ferramentas de 
relatórios integradas fáceis de utilizar e formatação condicional 
para sublinhar funcionários ou dados relevantes com base 
nos parâmetros personalizados. O OrgPlus Standard também 
actualiza automaticamente a disposição dos gráficos para 
uma visualização óptima e funcionalidade de impressão. 
Passos demorados para adicionar ou remover manualmente os 
funcionários são eliminados.
 

OrgPlus Professional

O OrgPlus Professional adiciona funcionalidades automáticas 
de importação e publicação e está concebido para 
organizações que contam com 100-1.000 funcionários. Apenas 
necessita de mapear os dados nos campos do OrgPlus e 
pode importar rapidamente os dados a partir de uma série 
de fontes. Publique gráficos em PDF, PowerPoint ou na Web. 
Sincronize automaticamente os dados para que o seu gráfico 
esteja sempre actualizado e agende a publicação automática 
de gráficos na sua intranet, numa unidade de rede ou a 
distribuição através de e-mail. 

OrgPlus Premium

Para organizações que contam com 100-1.000 funcionários, 
a nossa oferta mais completa de funcionalidades do OrgPlus, 
o OrgPlus Premium, adiciona rastreio de alterações, relatórios 
robustos e capacidades de arquivo. Crie automaticamente 
avisos de acções do pessoal e rastreie e arquive alterações 
detalhadas efectuadas ao seu gráfico.

“ O OrgPlus é há muito tempo uma das ferra-
mentas mais intuitivas e poderosas para pro-
duzir gráficos organizacionais.”  
  – PC World Magazine

“ O OrgPlus [é] a aplicação fun-
cional para a criação de gráficos 
organizacionais.”

  – Josh G., TechCrunch



Criação de gráficos
Menos de 100 funcionários 100-1.000 funcionários 100-1.000 funcionários

Standard Professional Premium

Formação e Assistência
Período de teste gratuito de 30 dias

Tutoriais actualizados que tornam a utilização de funcionalidades avançadas fáceis 

de utilizar
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Crie facilmente gráficos profissionais com a qualidade do Conselho de administração

Aplique a visualização baseada nas melhores práticas ou modelos de concepção

Visualize métricas dos RH (por exemplo, salários ou o número de subordinados)

Interface do utilizador intuitiva baseada no Microsoft Office 2010

Assistente de importação melhorado que importa dados a partir de:

Microsoft Excel, TXT/CSV, LDAP, ODBC DSN, OLE DB, Oracle, SAL (HR-OCI), SQL Server, 

ligação a Bases de dados

Planeamento e Análise
Cenários modelo para alterações organizacionais

Analise os seus facilmente com ferramentas de relatório integradas

Exporte dados de gráficos para o Microsoft Excel

Adicione ou remova funcionários sem necessidade de rearranjar o gráfico

Formato
Formato automático do gráfico para uma impressão ou visualização óptimas

Biblioteca de símbolos para substituir texto com visuais de fácil compreensão

Modelos concebidos profissionalmente e gráficos de amostra

Campos inteligentes que sublinham dados que correspondem às condições definidas 

pelo utilizador 

Formato condicional que sublinha dados que correspondem aos seus critérios

Impressão e Publicação
Cria directórios, listas de telefone e e-mail para obter contactos rapidamente

Impressão de gráficos de parede ou folhetos

Pré-visualização de impressão para análise do gráfico antes da impressão

Assistente de publicação para configurar as opções de publicação e impressão

Publique tabelas em PDF, Word, PowerPoint e na Web.

Publique gráficos em PDF navegáveis com setas clicáveis

Publique gráficos em HTML para websites e intranet

Agende publicações na Web, intranet, unidade partilhada ou e-mail

Automatização de dados
Funcionalidades de importação avançadas para filtragem e ordenação de dados

Mapeador de hierarquia para gerir posições ou grupos não atribuídos

Catálogos de registo de alterações com todas as alterações efectuadas ao gráficos

Sincronização de dados agendada com dados de fonte para manter os gráficos actualizados

Crie avisos de acções do pessoal e relatórios de acções detalhados

Relatórios 
Rastreie alterações organizacionais com um registo de auditoria completo

Relatórios predefinidos e actualizados automaticamente para decisões rápidas

Relatórios de resumo das alterações com detalhes da lista de todas as alterações ao gráfico

altula.com.br



ORG-P12-244

altula.com.br

Começar hoje
Saiba mais acerca da utilização do OrgPlus para planificar, organizar e gerir melhor os seus funcionários.

Visite-nos online em OrgPlus.com ou ligue para nós gratuitamente para o número 877-451-9324.

Especificações recomendadas para Mac
Windows® 7 ou superior
• Mac OS X v 10.5.6 ou posterior ao  
     utilizar VMware Fusion 3
• Sistema operativo Microsoft Windows 7
• Computador Mac de base Intel
• 4 GB RAM
• 25 GB de espaço livre disponível no  
     disco rígido 

Mínimos 
 Windows® XP
• 500 mega hertz ou mais rápido 
• 256 MB de RAM ou superior
• 80 GB de espaço livre disponível no  
     disco rígido
• Resolução de ecrã de 1.024 x 768
• MS Office 2003 (SP2)
• Publicar em HTML: Internet Explorer 8,  
     Firefox, Safari

Recomendado 
Windows® 7 ou superior
• 1.0 Giga hertz ou mais rápido
• 1 GB de RAM (2 GB para caixas de 10 k,  
     4 GB para caixas de 30 k) 
• 100 GB de espaço livre disponível no  
      disco rígido
• Resolução de ecrã de 1.280 x 1.024
• MS Office 2010
• Publicar em HTML: Internet Explorer 8,  
     Firefox, Safari 

Requisitos do sistema

Importe informações a partir de qualquer base de dados ou folhas de cálculo do sistema de back-end standard para criar e actualizar o  
seu gráfico. Comunique de forma rápida em qualquer formato publicando os seus gráficos organizacionais em Word, PDF, PowerPoint  
ou na Web com um clique. Defina actualizações e distribuições automáticas do gráfico.

“ O OrgPlus Professional é uma solução atractiva  
e intuitiva para gerir gráficos organizacionais.” 

  – Análise do Editor da CNET
CNET editor’s rating:

Altula é o distribuidor exclusivo internacional de OrgPlus, for-
necendo vendas e suporte aos clientes e revendedores OrgPlus 
fora dos Estados Unidos.

Base de dados
Publicação

Publique gráficos  
OrgPlus numa  

pasta partilhada

Utilize o OrgPlus  
para planeamento

Exporte orçamentos 
para Excel

Suplemento 
OrgPlus

Word            PPT             PDF            WEB                           

Envio automático 
por e-mail


