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Painel Workflow
Sistema

Aprovação de Documentos

Sistematiza fluxos de trabalho e informação, tornando-
os simples e visíveis aos vários intervenientes do
processo. Automatização dos processos, permitindo
suportar todo o fluxo de trabalho ao longo de uma
organização, separando as regras dos processos das
aplicações que gerem os dados operacionais.

Garante o cumprimento das regras de aprovação
 Diminui fluxo de papel
Melhora o planejamento financeiro



ABRANGÊNCIA 

Qualquer documento ou formulário que necessite passar por um 

fluxo, com possibilidade de inserir informações, seguir o fluxo com 

aprovação ou reprovação ou mesmo solicitação de esclarecimento, 

com possibilidades para:

 Projeto de Investimentos
 Pedidos de Compra
 Entrada de Notas Fiscais
 Autorização de Pagamentos ( Borderô Folha, Comissões, Financeiro )
 Ordens de Vendas
 Solicitação de Vagas ( Recrutamento de pessoal )
 Aumento Salarial, Reembolso de Despesas, Adiantamento, etc...



BENEFÍCIOS
Mobilidade dos aprovadores, com usabilidade em Smartphones, Tablets, Notebook
 Fácil de usar
 Reduz compra e manutenção de licenças do ERP
 Reduz uso do Sistema ERP (tempo e concorrência entre processos)
 Implantação rápida
 Baixo investimento
 Rapidez na aprovação de documentos 
 Garantia do cumprimento das regras da Organização 
 Integração Direta com seu Sistema ( ERP )
Maior agilidade no Envio  do documento para Aprovação
 Rapidez durante o Fluxo de Aprovação
 Atualização de Informações no Documento a cada fase do processo
 Aviso aos Aprovadores sobre Documentos já aprovados e cancelados



CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

 Recepção do Documento 
 Recepção do Fluxo de aprovação
 Aprovador é avisado, via E-mail, quando existir documentos  p/ aprovação
 Aprovador é avisado, via E-mail, quando documento aprovado anteriormente foi     
alterado ou reprovado
 Possibilidade de Aprovação Incondicional com acesso restrito
 Definição do Período de Ausência do Aprovador (Substituto)
 Solicitação de Esclarecimento
 Possibilidade de aprovação Incondicional com acesso restrito
 Usuário Leitor



FLUXO DE APROVAÇÃO

CRIA DOCUMENTO
(NF, PEDIDO, REEMBOLSO)

ENVIA FLUXO E 
DOCUMENTO PARA O 

SISTEMA

APROVA 
DOCUMENTO 

?

BLOQUEIO DO 
DOCUMENTO

OUTRO 
APROVADOR

?

SIM

NÃO

SIM NÃO LIBERA 
DOCUMENTO

ATUALIZA
DOCUMENTO



TELAS DO SISTEMA
LOGIN DO USUÁRIO

Autenticação segura
Opção de ‘Lembrar a Senha’
Opção de recuperar senha



TELAS DO SISTEMA
Rápido acesso e pesquisa aos docs 
novos ou já aprovados.

Pesquisa rápida 

de documentos.

Lista de documentos 
(Identifica Lidos, não 
Lidos, Reprovados)

Campo de Observações

Mostra Fluxo de Aprovação com Status 
sempre atualizado (Ordem, Aprovadores, 
Status, observações, data e hora)

Opções de Aprovar 
e Reprovar

Opção de solicitor esclarecimento e/ou 
envio dos documentos via e-mail

Aprovador é avisado via email:
1) Existencia de documentos
2) Documento excluido
3) Documento alterado

Corpo do Documento 
(cabeçalho e itens ) 
customizado de acordo com 
definição do Cliente



TELAS DO SISTEMA
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO



CONTATOS

Rua Padre Bruno Ricco, 471

São Paulo – SP

SEDE

Avenida Nove de Julho, 322 SL 46

Atibaia – SP

ESCRITÓRIO

(11) 4412 – 9315

(11) 99606 - 4580

TELEFONES

mario.rodrigues@mrconsulting.com.br

EMAIL

www.mrconsulting.com.br

www.mrapp.com.br

SITES

http://www.mrconsulting.com.br/
http://www.mrapp.com.br/


Sobre o Desenvolvimento de sistemas para a web:

A produção das aplicações Web MRConsulting tem um bom design responsivo e melhor desempenho, 
que é um diferencial, pois garantimos qualidade, manutenção, boa interação com o usuário e 
acessibilidade como característica principal, estabelecendo conexão a partir de qualquer lugar, 
através de uma grande diversidade de dispositivos, como notebooks, tablets ou smartphones.

OBRIGADO! 


