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O Fundamentos do Deswik.Sched traz as habilidades e conceitos básicos necessários 
para visualizar e configurar projetos no Deswik.Sched. Assim que tiver concluído este 
módulo, você conseguirá navegar pelas ferramentas e conceitos comuns necessários 
para treinamentos subsequentes no Deswik.Sched.
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Primeiros Passos
• Interface do Deswik.Sched

• Princípios e atalhos de navegação

• Configuração dos padrões iniciais do projeto e campos 
de produção

Gerenciamento de dados
• Agrupamento, classificação e filtros de dados

• Aplicação de layouts de relatórios

• Elaboração e exportação de relatórios

Criação de calendários de lavra
• Configuração de turnos e elaboração de regras

• Definição de variações no calendário

• Criação de calendários de manutenção

Dependências
• Elaboração de regras e layers de dependências 

• Auditoria de dependências para verificar os links

• Aplicação de filtros para visualizar as conexões das 
atividades

Recursos
• Criação e gerenciamento de recursos e grupos de 

recursos

• Geração de relatórios de recursos

• Alocação de recursos às atividades

• Execução e análise do nivelamento de recursos

Restrições de linhas de base e quantidades
• Criação de linhas de base e geração de relatórios de 

variância

• Definição de metas e regras de restrições

• Geração de relatórios de limites
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Requisitos para Acesso

Conta no Portal do Cliente Deswik - Para acessar este módulo online, você precisa de uma conta no Portal do 
Cliente Deswik. Para criar uma conta, clique aqui.

Vimeo - Este módulo contém vídeos que requerem acesso ao website do Vimeo.

Deswik.Suite - Para este módulo você precisa baixar e instalar o software Deswik Suite. São fornecidas instruções no 
módulo online 1.01.Deswik: Guia de Introdução.

Licença do Deswik.Suite - Este módulo requer uma licença válida do produto Deswik.Sched. É fornecido um link para 
solicitar uma licença temporária do módulo, se você não tiver acesso a uma licença paga.

https://clientportal.deswik.com/Register

