CLM ME
Manual do usuário

Acesso a plataforma – Primeiro acesso
1 Acessar o link: invepar.miisy.com
2 Para realizar o primeiro acesso a plataforma CLM,
necessário clicar sobre “Quero me cadastrar”.
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Acesso a plataforma – Primeiro acesso

Preencher os dados corretamente e
clicar sobre “Cadastrar”.

Para finalizar o cadastro é necessário verificar o email recebido e prosseguir com a verificação de
conta.

Acesso a plataforma – Primeiro acesso
O acesso à Tela de Documentos se faz através do menu disponível ao lado
esquerdo. Após realizado o acesso teremos a tela abaixo:

4
2
5
3

Seleção de
colunas

2 Ícone Lupa: Permite criar e salvar
filtros novos e também realizar
uma busca precisa nos
documentos disponíveis.

3 Menu de filtros: Possível utilizar

de filtros para realizar uma busca
precisa nos documentos
disponíveis .

4 Grid: Possível manipular as
colunas da tabela de acordo com
sua necessidade, basta clicar
sobre o ícone ( ) indicado pela
seta no canto superior direito.

5 ID: Para acessar um documento
basta clicar sobre seu respectivo
ID na coluna sinalizada no slide
anterior.

Fluxo do Contrato – Análise Fornecedor
Após aprovação do Solicitante, o documento é enviado para fase “Análise Fornecedor”:

1 Opção Salvar: Salva o
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documento.

2 Opção Aprovar: Aprova o
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contrato enviado para próxima
fase do fluxo.

3 Opção Reprovar: Reprova o
contrato retornando o mesmo
para a fase “Análise Recusa.”
sendo obrigatório a inserção de
comentário.

4 Na aba “Comunicação Entre as
Partes” é onde os usuários
Invepar e Fornecedor podem
adicionar comentários sobre a
negociação do documento.

Visualização Abas: Para o fornecedor só estará disponibilizado as seguintes abas:
(Informações Gerais, Partes, Comunicação Entre as Partes e Versão Final).
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Versão Final: Visualiza os
documentos enviados pelo Grupo
Invepar. Descritivo no próximo Slide.

Fluxo do Contrato – Análise Fornecedor → Versão Final
Abaixo descritivo de como verificar os arquivos inseridos pelo Grupo Invepar para avaliação do
fornecedor. Os arquivos são: Chancelados, Assinados, Outros Anexos.

1 Chancelados: Arquivos que
foram chancelados pelo
departamento Jurídico.
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2 Assinados: Arquivos que foram
assinados por ambas as partes
envolvidas no documento.

3 Outros Anexos: Arquivos
anexados durante o fluxo do
documento marcados como
versão final. OBS: Funcionalidade
descrita nos slides 15 e 16.
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