Serviços de gestão de projeto
Serviços especializados

A Glory pode ajudar sua empresa a reduzir cronograma do projeto,
economizar numerário com os custos de contratação e implantar as
máquinas da Glory de forma mais eficiente.

Serviços de gestão de projeto
Por meio de uma estratégia personalizada e conhecimentos
precisos de um líder do setor, apresenta três ofertas distintas:
• Gestão de implementação de equipamento
• Serviços de gestão de projeto
• Escritório de gestão de projeto
Com essas três ofertas, a Glory pode gerenciar instalações,
relocações, remoções ou até mesmo trabalhos de construção. A
Glory também pode gerenciar projetos para os quais sua empresa
não tem a banda larga exigida ou mesmo organizar um PMO
(Escritório de gerenciamento de projetos) para gerenciar vários de
seus projetos conforme necessário.
Encerramento e entrega
O gerente de projeto preencherá um documento de encerramento do
projeto e um plano de entrega para o grupo de serviço
Fornecimento de relatórios
O gerente de projeto fornecerá relatórios de status para o cliente
Gerenciamento de problemas
O gerente de projeto manterá uma lista de problemas para
avaliação com o cliente
Comunicação
O gerente de projeto fará ligações regulares programadas para
o cliente a fim de avaliar o status do projeto, a lista de
problemas e status das tarefas

Seu representante da Glory trabalhará com sua empresa
para determinar quais ofertas seriam apropriadas para suas
necessidades específicas. Essas ofertas são à la carte e você
pode decidir o que controlamos!

Descubra como sua empresa pode se beneficiar
dos Serviços de consultoria da Glory.
Entre em contato conosco info@br.glory-global.
com ou fale com seu representante de vendas
da Glory.
Definição do escopo
O gerente de projeto trabalhará com o gerente de conta para definir e revelar
exatamente o que será entregue e o cronograma preliminar, além de determinar
eventuais limitações

Como líder global no setor de automação de numerário, a Glory
desenvolveu quatro pilares de valor a fim de melhorar os
serviços especializado, tendo em mente as necessidades dos
nossos clientes. Com esses serviços especializado, a Glory pode
ajudar seu negócio a atingir de forma rápida e eficiente o valor
completo das suas iniciativas de automação de numerário.
A Glory enfrentará seus desafios e excederá as expectativas
com nossa abordagem de quatro pilares:
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Matriz de responsabilidade
Durante a definição do escopo será determinado qual equipe será
responsável pelas principais tarefas do projeto

Resultados da
gestão de projetos
(O que você obtém)

Rastreamento de tarefas
Assim que iniciar o projeto, o gerente de projetos vai monitorar e
acompanhar as tarefas
Gestão de mudança
Um processo de gestão de mudança será colocado em prática para
assegurar que todas as mudanças necessárias sejam detectadas e o
impacto da mudança seja identificado

Serviços de consultoria
Obtenção de análises de pesquisas, melhores
práticas, estratégias de tecnologia e muito mais
para garantir a melhor experiência.

Atribuição de recursos
Assim que o cronograma for desenvolvido, o gerente de projeto atribuirá
os recursos necessários para executar o cronograma

Tecnologia e Soluções de software
Implantação eficaz do software para
garantir que você maximize seu investimento
em tecnologia.

Criação de cronograma
O gerente de projeto trabalhará com o cliente para criar um
cronograma de eventos

Treinamento
Treinamento com profissionais para os
funcionários para que a instalação funcione
sem percalços e obtenha suporte imediato
pós-instalação.

Gestão de riscos
Durante o planejamento do projeto, serão identificados os principais
riscos e criados planos de mitigação

Soluções relacionadas...
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Obtenção de análises de pesquisas,
melhores práticas, estratégias de
tecnologia e muito mais para
garantir a melhor experiência.

TECNOLOGIA E SOLUÇÕES
DE SOFTWARE
Implantação eficaz do software para
garantir que você maximize seu
investimento em tecnologia.
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Serviços de gestão de projeto
Gerenciamento de projetos para alcançar os
objetivos desejados da sua organização.

TREINAMENTO
Treine seus funcionários com profissionais
especializados para que a instalação funcione
sem percalços e obtenha suporte imediato
pós-instalação.
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