MAXIMIZE
A EFICIÊNCIA
NA PRODUÇÃO
DE CONTEÚDOS
Uma solução única
e totalmente
integrada para
Emissoras e Produtoras
®

”

O GMediaPlan trouxe-nos a capacidade de planejar
e organizar garantido que a produtividade das áreas
está puxada ao limite.

Jornalismo
Entretenimento
Esporte
Novelas
Seriados

Mais de 20 anos desenvolvendo Soluções de Software para o Setor de Mídia.

www.gsoft.tv

gmediaplan.gsoft.tv

GMediaPlan®
SOLUÇÃO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO DE TV PARA EMISSORAS E PRODUTORAS
No atual contexto de elevada competitividade, o controle de custos e a otimização de recursos são fatores
críticos de sucesso para uma emissora ou produtora.
A GSoft® desenvolveu a solução GMediaPlan® para o
gerenciamento de produção de TV, que centraliza toda
a informação em uma única aplicação. Respondendo
às necessidades da complexa atividade de produção,
promove a eficiência e permite a maximização do retorno do investimento dos projetos de produção.
Esta solução modular e flexível permite responder
a realidades bem diversas e a clientes de diferentes
dimensões, atuando nas vertentes de operações, de
planejamento de atividade de RH e meios/equipamentos e financeira, possibilitando o acompanhamento e
controle de custos. Integra um módulo de produção
de teledramaturgia, destinado a apoiar a produção de
novelas e seriados. Com o GMediaPlan® passa a existir uma visão global da atividade da empresa.
O GMediaPlan® é uma aplicação compartilhada de
fácil utilização, desenvolvida em ambiente Web que
pode ser acessada a todo momento no PC, celular ou
tablet.
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10 RAZÕES PARA USAR O GMEDIAPLAN®
CENTRALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO
• Acompanhamento online de todo o ciclo de
vida dos projetos em um único aplicativo,
substituindo papéis e planilhas.
Compartilha a informação em tempo real
• Articulação e compartilhamento da informa-  
   ção sobre pessoas, tarefas, meios/equipamentos e custos de cada projeto entre várias áreas
em tempo real.
PROCESSOS MAIS EFICIENTES
• Eliminação de falhas na comunicação e melhor
acesso à informação, promovendo a eficiência
dos processos.
MENOR ESFORÇO ADMINISTRATIVO
• Disponibilidade da informação e agilização de
processos permite reduzir o trabalho administrativo.
EFICIÊNCIA NO PLANEJAMENTO DE HORÁRIOS/
ESCALAS RH
• Resposta às complexas exigências e muitas
mudanças no planejamento de horários/escalas, eliminando falhas e dificuldades de acesso
à informação.

EFICIÊNCIA NO PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO
DE TELEDRAMATURGIA
• Visão integrada que permite o gerenciamento
e otimização de elenco, cenários e elementos
de cena e acompanhar em tempo real a atividade e produtividade das frentes de gravação.
OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS
• Visão global que permite a distribuição otimizada dos recursos e a alavancagem da capacidade produtiva.
CONTROLE DE CUSTOS
• Visão clara de todos os custos de produção e
acompanhamento em tempo real da variação
face ao orçamento.
CONTROLE FINANCEIRO
• Acompanhamento permanente de pagamentos e recebimentos para as empresas que terceirizam os seus serviços de contabilidade.
SUPORTE À DECISÃO
• Relatórios e gráficos detalhados que possibilitam uma visão global da atividade e dos custos
para dar suporte às decisões do gestor.

GMediaPlan®
O QUE É?É?
GESTÃO DE PROJETOS

ANÁLISE & REPORTING

Toda a informação relativa ao planejamento da
atividade, orçamentos e custos é centralizada
em torno do projeto.

Os múltiplos mapas/gráficos permitem várias
óticas de análise à atividade de custos, assegurando uma visão clara e permanente de toda a
informação e suporte à decisão.”

MÓDULOS OPERACIONAIS
GESTÃO DE HORÁRIOS/ESCALAS DE RH
Reduz a complexidade de gerenciamento de horários/escalas de
RH, minimizando o esforço administrativo e simplificando as exigências deste setor. Com este módulo não será mais necessária a
utilização de planilhas, com a vantagem de centralizar toda a informação, para consulta em qualquer momento, e possibilitar diversas formas de visualização (mensal, semanal, anual, etc).

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE
O planejamento da atividade torna-se mais fácil e seguro. A centralização da informação permite ao usuário conhecer em tempo real os meios e RH disponíveis (estúdios, Carros de Externa,
DSNG/uplink, edição, etc) evitando falhas e marcações sobrepostas, conhecer tarefas e equipes envolvidas nos projetos (recursos
internos, terceirizados e freelancers) com respectivas escalas.

TELEDRAMATURGIA
Simplifica o gerenciamento da atividade no planejamento eficiente do elenco, cenários/locais de gravação e elementos de cena;
minimizando também falhas através da gestão integrada de indisponibilidades. O acompanhamento da atividade e produtividade
das frentes de gravação é assegurado em tempo real.

MÓDULOS FINANCEIROS
ORÇAMENTO E FATURAMENTO
O orçamento é o reflexo do plano de ação do projeto, constituindo
uma previsão dos recursos necessários para alcançar os objetivos pretendidos. Este módulo permite preparar o orçamento de
produção de forma simples, mas com todo o detalhe necessário
para acompanhar a sua execução. O GMediaPlan® permite também criar e gerir o plano de faturamento de cada projeto.

CUSTOS
O controle de custos é fundamental para o sucesso de qualquer
projeto de produção. O GMediaPlan® apresenta um módulo flexível e com um processo integrado de gestão de compras (aluguel,
contratação, aquisição, etc). O sistema registra toda a informação
para acompanhar a evolução e garantir a correta execução dos
custos dos projetos face ao orçamento.

CONTROLE FINANCEIRO
Para as empresas que terceirizam a sua contabilidade e que querem realizar o seu controle interno de forma integrada e eficiente.
Todo o processo de pagamento e recebimento está integrado,
para que, a cada momento exista uma noção clara dos valores a
pagar e a receber, resultante de gastos e faturamento a cliente.

A Empresa

Opinião
de Clientes
“Temos toda a informação sobre 
a nossa atividade num único
sistema!”
“Atualmente todas as áreas se
comunicam pelo GMediaPlan, os
problemas com as planilhas e 
as várias versões deixaram de
existir. O planejamento e toda a
informação para a execução das
tarefas está disponível online.”
“Com o GMediaPlan passámos a
registrar toda a informação
sobre atividade de equipes e 
equipamentos, retirar indicadores de desempenho e a qualquer 
momento posso acessar as telas
e saber o que está acontecendo 
na empresa.”
“Já alcancei o meu primeiro
objetivo que era operar remotamente. Não sai mais nenhum
centavo se não for liberado pelo 
GMediaPlan!”
“O GMediaPlan trouxe-NOS a capacidade de planejar e organizar
garantindo que a produtividade 
das áreas está puxada ao limite.”

MAIS DE 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA DESENVOLVENDO SOFTWARE
E SOLUÇÕES PARA O SETOR DE MÍDIA
Criada em 1990, a GSoft® é uma empresa de software especializada no mercado de mídia, que responde aos novos desafios que produtoras, emissoras,
operadores de rádio e imprensa enfrentam. Com liderança assegurada no
mercado português, tem desenvolvido atividade na Espanha, Angola e Brasil
e está em processo de ampliação para outros países.
O GMediaSuite® constitui a principal linha de produtos GSoft® e posiciona-se
como o mais abrangente sistema de Broadcast Resource Planning existente
no mercado. Os diversos módulos que compõem o GMediaSuite® - GMedia
AD®, GMediaTX®, GMediaBI® e GMediaPlan® - permitem às empresas do
setor gerenciar de forma integrada as suas operações, compreendendo áreas
distintas como o planejamento de programas e grade, o gerenciamento de
conteúdos digitais, a venda de publicidade e o gerenciamento de recursos
humanos e técnicos.
O MediaVault® é o sistema MAM/DAM e Workflow da GSoft® que assenta
numa plataforma colaborativa destinada à gestão de conteúdos digitais das
empresas de mídia. O Adendo®Pro é uma solução de Enterprise Content Management, BPM e Workflow, que permite a gestão eletrônica de documentos
e a sua articulação aos processos de negócio.

Clientes
Desenvolvemos uma colaboração próxima com os nossos clientes, ajudando-os a implementar processos de melhoria contínua e a cooperar para o seu
sucesso.

“O planejamento de escalas dos
funcionários é sempre um ponto
crítico, com o GMediaPlan passámos a ter grande objetividade 
no gerenciamento de horários/
escalas com acesso fácil à informação.“
“Hoje em dia as pessoas das operações ‘falam’ com as da área financeira e com o RH diretamente e em
tempo real.”

Serviços
Rua Ivone Silva, nº 6 - 8º Esq.
Edifício Arcis
1050 - 124 Lisboa
Portugal
Tel: +351 217 811 900
Fax: +351 217 811 929
Email: info@gsoft.tv
www.gsoft.tv
gmediaplan.gsoft.tv

Consultadoria
A extensa experiência dos nossos consultores no setor de TV, permite-nos
trabalhar em parceria com os nossos clientes para compreender a dinâmica
do negócio, a fim de encontrar as melhores soluções e as orientações tecnológicas mais eficazes. Os serviços de consultoria incluem o gerenciamento de
projeto, integração de sistemas, otimização de processos e gerenciamento
de aplicações.
TREINAMENTO
A GSoft® criou e padronizou programas de treinamento, que também podem ser adaptados às características dos clientes. O treinamento básico e
avançado está organizado por módulos de forma a maximizar a eficiência da
aprendizagem.
MANUTENÇÃO E SUPORTE
Serviços profissionais de suporte à resolução de necessidades que surjam
após a entrada em produção e apoio ao usuário. Em âmbito internacional,
a manutenção e suporte são assegurados com parceiros locais, certificados
pela GSoft®. No seguimento de qualquer contato por parte do cliente, os
nossos parceiros certificados, em coordenação com a GSoft® estão capacitados para atuar em qualquer situação.

