
O QPR Metrics oferece um ambiente web based 
flexível e de rápida implementação para gerenciar seus 
objetivos e indicadores com eficiência. O software 
é capaz de suportar vários padrões, metodologias e 
iniciativas de gerenciamento de indicadores. Auxilia 
os administradores a economizar tempo e esforços 
na coleta, consolidação e relatórios de informação de 
desempenho. Sendo mais do que apenas uma solução 
de relatórios, o QPR Metrics acrescenta grandes 
capacidades de colaboração online. Os colaboradores 
podem adicionar informações contextuais aos 
números, ao mesmo tempo em que os administradores 
podem transformar discernimento em ação, através da 
atribuição de tarefas e monitoramento de progressos.

Comunicar seus objetivos claramente
Automatizar a criação de seus relatórios
Padronizar suas informações para tomada de decisões
Ficar alerta em relação a problemas e oportunidades
Analisar informações e compartilhar descobertas
Corrigir problemas através da eficaz colaboração online
Disponível em 26 idiomas, inclusive português, e 
localizado para o Brasil.

Com o QPR Metrics você pode:
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Atinja Seus Objetivos!
QPR Metrics

Gerenciamento de Desempenho com o QPR Metrics
O Software de Gerenciamento de 
Desempenho QPR Metrics proporciona à sua 
organização um upgrade rápido das soluções 
de relatório de desempenho manuais e 
caseiras. Com o QPR Metrics, é possível 
obter um ambiente de gerenciamento de 
desempenho flexível, capaz de suportar 
várias áreas de desempenho estratégico 
operacional e organizacional. Muitas 
organizações utilizam o QPR Metrics para 
assegurar um gerenciamento eficaz dos 
seus mapas de estratégia,

risco, qualidade, conformidade, projetos, 
portfólios e incentivos e, também, 
iniciativas de gerenciamento de 
desempenho de filiais.

O QPR Metrics é flexível, escalonável, 
e de implementação e disponibilização 
extremamente rápidos. A construção 
de modelos de gerenciamento de 
desempenho é rápida e facilitada, devido 
à rica coleção disponível de templates 
de tipos de indicadores e medidas para 

escolha e otimização. 

Você pode coletar dados automaticamente, 
dos seus sistemas empresariais, ou 
através de inserção manual pelos 
usuários, que podem  utilizar suas 
interfaces pessoais de usuário do portal. 
Para facilitar a manutenção de grandes 
modelos de desempenho, o QPR Metrics 
possui uma eficiente funcionalidade de 
design, manutenção e administração.

www.qpr.com
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 “Nossos esforços para coleta de dados, formatação apresentação e 
distribuição foram reduzidos em 60%” 

Zafer Kara, Gerente de Fabricação, Robert Bosch Bursa Plant – Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

O Software de Gerenciamento de Desempenho QPR Metrics acelera seus ciclos de relatórios de desempenho, automatizando  quase todo trabalho 
que os administradores, atualmente, fazem de forma manual. Seus gerentes terão informações melhores e mais precisas, de maneira mais rápida 
e apresentadas em formatos apropriados, de forma a melhorar seu entendimento: painéis, mapas de estratégia, scorecards e detalhes de medidas 
proporcionam uma rica apresentação visual, que faz uso de um grande número de templates gráficos, como gráficos de barras, de setores, de gantt, 
de radar, mapas de calor de risco e muito mais.

Os usuários podem navegar e analisar modelos de desempenho de acordo com sua conveniência, aplicar uma variedade de filtros e compartilhar 
suas constatações com outros usuários. Para fins de relatórios, o QPR Metrics oferece livretos de explicação eletrônicos, que fornecem relatórios em 
apresentações online e a capacidade de desenhar e publicar relatórios no Microsoft Office Word, Excel e PowerPoint.

O gerenciamento de seus objetivos requer muito mais do que relatórios de números. O QPR Metrics proporciona “Ações de Portal” facilmente cus-
tomizáveis, que são formulários web que permitem que seus colaboradores assumam um papel mais ativo, adicionando informações contextuais a 
medidas, como comentários, idéias e relatórios de incidentes. Os administradores, assim, adquirem discernimento sobre as razões e causas do des-
empenho atual e podem delegar tarefas ou lançar projetos com ações de portal, monitorar progresso de tarefas e abordar iniciativas que necessitem 
de atenção extra.

QPR Software Plc
A QPR Software Plc Oferece os melhores serviços e softwares para de-
senvolvimento da arquitetura de processos e empresarial. A QPR possui 
mais de 1500  clientes nos setores público e privado, atuando em mais 
de 50 países. A QPR  está relacionada na NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

A Versys Consulting é focada em aumentar a competitividade de seus 
Clientes.  Nossa meta é gerar segurança e confiabilidade para nossos 
Clientes, procurando adequar a estratégia da área de Tecnologia de 
Informação ao Negócio da Empresa. Dessa forma, otimizando investi-
mentos e buscando o equilíbrio de melhores resultados com base nos 
objetivos planejados. 

A equipe Versys tem vasta experiência em demandas de TI e melhoria 
de Processos. Aplicamos metodologias próprias, identificando os mel-
hores cenários para as decisões mais relevantes de nossos Clientes.

Para mais informações sobre os produtos QPR, entre em contato com a 
Versys Consulting: 

e-mail:  versys@versysconsulting.com.br
Fones:  19 3327-4126 – Região de Campinas
 11 2305-5944 – São Paulo

Para saber mais sobre a Versys Consulting, visite: 
www.versysconsulting.com.br 

QPR Suite 2014 - Excelência em proces-
so do Planejamento aos Resultados! 

O QPR ProcessDesigner é parte da família de produtos QPR 
Suite 2014, que oferece as seguintes ferramentas para ajudá-
lo a projetar, atingir e compreender seus objetivos:

QPR ProcessAnalyzer 
Para obter Discernimento do Processo  

QPR ProcessDesigner
Para aprimorar o Conhecimento do Processo 

QPR EnterpriseArchitect
Para alinhar TI com Negócios 

QPR Metrics 
Para atingir Metas 
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