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Página inicial

3 vínculos criados

Título

Folha de pagamento e férias

Descrição

Reorganizar Novo vínculo

Acesso ao portal de onde 
baixamos as folhas de pagamento 
e as fichas de férias

Acesso ao portal de onde 
baixamos as folhas de pagamento 
e as fichas de férias

Criar nova conexão

Título

Gestão de documentos

Descrição

Vínculo

Este é o acesso ao nosso portal para baixar certificados, orçamentos e outros 
documentos úteis.

www.empresa.meusdocumentos.com

Sim

Selecione um ícone para o vínculo

Vínculo visível

contato@rankmi.com Rankmi.com

Conexões

Faça a conexão de outros serviços corporativos
ou plataformas internas diretamente na página inicial do Rankmi.

Casos de uso

Integre diferentes softwares e 
aplicativos ao Rankmi Home.

Personalize a criação de cada conexão.

Realize a autogestão ilimitada da 
visualização e acesso das suas conexões.

Disponibilize as conexões que você 
deseja diretamente no Rankmi Home.

Criar nova conexão

Título

Gestão de documentos

Descrição

Vínculo

Este é o acesso ao nosso portal para 
baixar certificados, orçamentos e outros 
documentos úteis.

www.empresa.meusdocumentos.com

Selecione um ícone para o vínculo

Benefícios Flexíveis

Web docs

Trello

CRM de vendas

Todos os vínculosaaa Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Vínculos

Reorganizar

Visível

Visível

Oculto

Serviço TecnologiaExperiência

https://www.rankmi.com/
Mailto:contato@rankmi.com
https://www.rankmi.com/


Solicite uma demo aqui

Build a people-centric culture

contato@rankmi.com Rankmi.com

Simplifique a 
experiência do usuário
Proporcione às pessoas uma experiência 
única para gerenciar o uso das diferentes 
soluções que sua empresa utiliza.

Facilite o acesso a todas as 
plataformas internas
Permita que seus colaboradores acessem as 
diferentes soluções da sua empresa em um 
único lugar.

Esqueça as senhas
Integre todas as suas soluções corporativas 
diretamente na Rankmi e facilite o acesso 
dos colaboradores.

Produtos relacionados

• Organograma
• Perfil do Colaborador 
• Notícias

Connection

Cancelar Aceitar

Criar nova conexão

Título

Gestão de documentos

Descrição

Vínculo

Este é o acesso ao nosso portal para 
baixar certificados, orçamentos e outros 
documentos úteis.

https://www.empres.miscocumentos.com

Selecione um ícone para o vínculo
Não

Vínculo visível

Sim

Configuração do site

Conexões

Dados da empresa

Página inicial
Gestão

Processos

Traduções

Master de pessoas

Competências e valores

Aplicações

Perfil geral

Organograma

Feedback

Notícias

Novo vínculo

3 vínculos criados

Título

Folha de pagamento e férias

Seguro adicional

Fundo de compensação

Reorganizar

Descrição

Acesso ao portal de onde baixamos 
as folhas de pagamento e as fichas 
de férias.

Acesso ao site de seguros adicionais 
para efetuar ressarcimentos 
médicos.

Acesso ao site do nosso fundo de 
compensação. Veja os benefícios que 
temos para nossos colaboradores.

Estado

Visível

Visível

Oculto

Benefícios Flexíveis

Web docs

Trello

CRM de vendas

Todos os vínculos Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Vínculos

https://www.rankmi.com/
https://twitter.com/rankmioficial
https://www.rankmi.com/
Mailto:contato@rankmi.com
https://www.instagram.com/rankmioficial/
https://www.facebook.com/Rankmioficial/
https://www.linkedin.com/company/rankmi
https://www.youtube.com/user/RankmiVideo
https://www.rankmi.com/pt-br/solicitacao-de-demo-nurturing

