
A nova fase e evolução do Prophix está aqui. Projetado com foco no usuário, 
aumentamos a facilidade de uso com uma interface web que permite acessar 
e navegar no PROPHIX de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, continuando 
a fornecer o mesmo nível de poderosas e sofisticadas funcionalidades que o 
Prophix sempre disponibilizou aos seus usuários.

Fácil de usar 
A interface móvel e web são intuitivas e fáceis de navegar 
em qualquer dispositivo móvel. Com uma tela menos confusa, 
menos cliques e menus o Prophix Versão 12 fornece um design 
visual melhorado, semelhante ao que você experimenta com 
seus aplicativos favoritos de consumo.

Dashboard Studio 
O novo Dashboard Studio da Prophix fornece dashboards 
e visualizações self-serve que se integram diretamente com 
dados do Prophix, workflows, endereços web(URLs) externos 
e bancos de dados. Inovadores mashups para monitorar os 
processos-chave de negócios e métricas de desempenho 
podem ser criados usando dados provenientes do Prophix ou 
externamente. Esteja sempre com informações atualizadas 
e tomar melhores decisões de negócios com o Dashboard 
Studio. 

Facil, Poderoso, Software de 
CPM Colaborativo

“Parece semelhante e consistente 

com outros sites, iPhone, etc.” 

— Richard Pacheco, 

Vice President, Finance & 

Administration, AAA Northeast

“Acho que é intuitivo e fácil de 

navegar. Parece moderno e leve.” 

— Tim McCarthy, Finance 

Manager, Feeding America



Nova Interface de Usuário
Uma experiência totalmente nova para o usuário a partir 
do desenvolvimento após centenas de horas de estudos 
de usabilidade do dia a dia dos usuários. Foi projetado 
para tornar ainda mais fácil para os usuários finais e para 
executar tarefas-chave na gestão de desempenho em toda 
a organização. 

Funcionalidade aprimorada para  
Ad Hoc Análises e Templates 
O layout do novo membro para Análises Ad Hoc e Templates foi desenvolvido com capacidades de 
pesquisa fáceis para análise rápida e criação de Templates. Mostrar ou esconder um item de linha e de 
comentários na análise ad hoc e/ou Templates permite rápidas revisões e ajustes. Desenvolvido diretamente 
com base no feedback do usuário, essas mudanças permitem que os usuários naveguem através de dados 
multidimensionais para chegar exatamente o que precisam em menos cliques.  

Workflow interativo 
Workflow é mais interativo, dando-lhe uma visão geral das tarefas dos responsáveis, seja como de 
responsabilidade direta, ou algo que seja para aprovação. A funcionalidade de Workflow permite filtrar e 
mostrar todas as tarefas que estão em andamento, em atraso ou terminadas. É uma nova experiência do 
usuário utilizar uma interface leve, mostrando-lhe, itens importantes e relevantes imediatamente. 

Acesso à Arquivos Intuitivo 
O novo layout com grandes “azulejos” e grandes ícones é 
bem próximo do layout do Windows XP. Se você quiser atribuir 
um arquivo como “favorito” basta simplesmente tocar nele 
e imediatamente ele entra em seus favoritos para referência 
rápida. Vai te fornecer exatamente e imediatamente o que 
você precisa, para que você não tenha que vasculhar dados 
e relatórios. Há um recurso de compartilhamento onde você 
pode compartilhar itens assim como aplicações de consumo.   

Tecnologia Moderna 
A Versão 12 do Prophix é um Web Client baseado em arquitetura HTML5 com uma experiência nova 
e moderna para os usuário, podendo ser acessado a partir de todos os principais navegadores (por 
exemplo, Chrome, Firefox, Internet Explorer, EDGE, Safari). Isto resolve problemas de implantação co usuários 
geograficamente dispersos, sem a necessidade de usar os serviços de terminal ou tecnologias Citrix.
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