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PRIMEIRO ACESSO 



APRESENTAÇÃO GERAL – INTRODUÇÃO 

O presente manual pretende auxiliar times de estratégia de grandes empresas a
consolidarem e gerenciarem informações relevantes para o processo de tomada
de decisão, com ferramentas de estratégia, processo, projeto e pessoas que são
integradas para medir o desempenho dos líderes e da organização.

Olá seja bem-vindo a Rookau

Para utilizar a nossa plataforma siga o passo a passo a seguir: 



Para acessar o Ambiente virtual do sistema ROOKAU, o usuário deverá abrir o navegador
do Google Chrome e digitar o seguinte endereço web do ambiente da sua empresa:
Deverá colocar na URL o nome da empresa (definido) e depois rookau.com

Exemplo: https://nomedaempresa.rookau.com/

A seguinte tela será apresentada:

Clique na opção “Fazer login” para 
fazer o cadastro pessoal na 
plataforma STRATEGYPLACE



Clicar na opção FAZER LOGIN, resultará na abertura da
seguinte tela, conforme demonstrado na figura abaixo:

Para realizar o seu primeiro acesso a
plataforma, faça o login com as informações
que encaminhamos para o seu E-mail pessoal,
e clique em CONTINUAR.



Agora nessa etapa você precisa baixar o aplicativo
Auth0 Guardian para realizar a sua autenticação na
plataforma, disponível para IOS e Android. Depois
que você baixar o aplicativo, clique em avançar
para ir para a próxima tela.

Depois que você baixar o aplicativo irá
aparecer um QR – code na plataforma
Rookau, na qual você precisara escanear um
QR - code para cadastrar a sua conta.



Assim que o QR for autenticando,
automaticamente um um código de verificação
será enviado ao dispositivo pelo aplicativo Aith0

Guardian.

No aplicativo Auth0 você precisa confirmar a 
autenticação na plataforma da Rookau | 
Strategyplace.



CONTINUE NAVEGANDO POR NOSSAS FERRAMENTAS:

001 – PRIMEIRO ACESSO - dicas de como fazer o seu primeiro acesso na plataforma;

002 – PRIMEIRA NAVEGAÇÃO – dicas de como fazer os primeiros cadastros da plataforma;

003 - NAVEGAÇÃO OKR - Ferramenta de metodologia de gestão onde você pode definir Objetivos;

004 - NAVEGAÇÃO PORTFÓLIO - Ferramenta ágil para cadastro e gerenciamento de projetos; 

005 - NAVEGAÇÃO PROCESSOS - Ferramenta para analisar os processos mais críticos para evolução dos negócios;

006 – NAVEGAÇÃO METAS E BÔNUS - Ferramenta para desdobrar e acompanhar o plano de metas e bonificação da organização;

007 – NAVEGAÇÃO ONE PAGE - Ferramenta para consolidar o panorama geral de líderes e colaboradores em uma única página;

008 - NAVEGAÇÃO KPI‘S – Ferramenta para gerenciar seus principais indicadores de performance.



OBRIGADO! 

QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO COM O  NOSSO SUPORTE

support@rookau.com


