Pacote Garantia de Sucesso
O Runrun.it é uma ferramenta de gestão do trabalho poderosa, que é simples para a
equipe usar, mas traz dados importantes para os gestores tomarem decisões estratégicas.
Como quanto maior a profundidade de uso, maior os benefícios sentidos, nós queremos
te ajudar a tirar o máximo do Runrun.it no menor tempo possível. Por isso sugerimos
que você adquira este pacote de implementação personalizado*, com 2h30 de reuniões
remotas (por telefone ou videoconferência), que inclui:

Imersão em sua realidade e
entendimento das suas necessidades
Nesta primeira fase, estaremos
interessados em como funciona seu
negócio e por que você acredita que
o Runrun.it vai te ajudar. Quais são
seus principais KPIs e métricas de
acompanhamento?
E sua equipe,
como ela está organizada e recebe
demandas? Você tem contato direto
com seus clientes ou é uma área que
presta serviços para outras áreas?
Aqui, vamos perguntar e ouvir.
É a hora de você nos contar desde
a estratégia até a execução.
Previsão de duração: 30 min

Configuração da conta
1

Depois de ouvir a realidade da sua empresa,
nós iremos te ajudar a configurar sua conta no
Runrun.it. Não iremos fazer a configuração
para você, mas com você. Nesta fase, é
importante você prestar atenção às regras
do sistema, às alternativas e permissões.
Traga com você as pessoas que ficarão
responsáveis por inserir novos usuários,
editar ou criar equipes, clientes e projetos,
registrar férias ou jornada de trabalho...
Previsão de duração: 30 min

Treinamento remoto da equipe
Agora, chame todas as pessoas que
usarão a ferramenta: do analista
ao líder de equipe, do estagiário ao
diretor. Explicaremos a lógica do
Runrun.it, como formalizar demandas,
seus recursos de comunicação, como
“esconder” tarefas sigilosas, em quais
telas estão cada informação, como os
gestores acompanham as entregas de
suas equipes e extraem informações.
Todos devem saber como a ferramenta
funciona! Depois deste encontro, faça
um pacto com todo mundo: todas as
demandas devem ser registradas e
trabalhadas no Runrun.it. Nada mais de
vários e-mails para uma só tarefa!
Previsão de duração: 30 min

Identificação das métricas a serem
acompanhadas na ferramenta
Lá no primeiro encontro você nos contou por
que decidiu contratar o Runrun.it e como acha
que ele te ajudará. Nesta fase, vamos mostrar
como você conseguirá extrair os dados
mais importantes para o funcionamento
da sua operação no sistema. Isso será
possível porque, depois da sua equipe
ter aprendido a mexer na ferramenta, a
conta provavelmente estará populada de
informações. O engajamento de todos,
portanto, é importante para este encontro
ser realmente produtivo. Contamos com
o compromisso de vocês!
Previsão de duração: 30 min
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*Prazo de um mês para o uso do pacote.

de: R$ 2.000
d

Ligue agora para o 11 2769-9713 ou envie um e-mail

por R$

para comercial@runrun.it !
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Para outras necessidades, entre em contato para criarmos um pacote sob medida.

