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O que é o TeamPlay? 
O sistema TeamPlay desenvolvido pela Dzyon 
S/A é uma espécie de rede social para funcioná-
rios. O acesso é feito via portal e tem como obje-
tivo melhorar a comunicação e tornar o dia a dia 
mais ágil e dinâmico. Este produto contém ferra-
mentas como Agenda, Mensagens, Mural, Follow 
up, ToDoList, Aprovação Eletrônica e WorkFlow e 
agora contará também com o recurso Enquete.  
O sistema suporta funcionalidades do próprio 
ERP que podem ser configurados conforme a 
necessidade de cada usuário, trazendo maior 
facilidade para o acesso direto pelo Portal.

Como é vendido? 
O TeamPlay pode ser adquirido junto com o ERP 
Dzyon ou separadamente.

Enquete 
O novo recurso do sistema TeamPlay, a enquete, 
surgiu a partir do momento em que a troca de 
mensagens no sistema começou a ser utilizada 
de forma genérica. “Normalmente, para avisos e 
convocações, utilizam muito o Mural,  
porém, algumas comunicações 
precisavam de respostas e  
as mensagens eram tantas,  

que incomodavam muita gente. Por isso, resolve-
mos criar a Enquete”, explica Francine Nonaka, 
CEO da Dzyon. Esta nova ferramenta consiste 
na criação de perguntas com diversas opções de 
respostas. Após criada, a Enquete é enviada aos 
usuários do sistema Dzyon e fica disponível pelo 
período estabelecido pelo autor da pesquisa. A 
votação pode ser confidencial ou aberta e com 
opção de inserir comentário. “A Enquete é uma 
ferramenta muito interessante. Principalmente no 
final de ano, quando diversas confraternizações 
ocorrerão. Por exemplo, quando enviada uma 
mensagem sobre o amigo secreto de final de ano, 
todos começavam a responder a mensagem, o 
que acabava lotando a Caixa de Entrada de todos 
usuários. Em um caso como esse a Enquete é 
perfeita”, pontua Francine. Ao enviar a Enquete, 
todos envolvidos são notificados uma única vez e 
estão liberados para o voto. E quando o usuário 
quiser saber as estatísticas da pesquisa, basta 
fazer uma consulta à Enquete.

Sistema conta com a ferramenta enquete, que  
proporciona maior interatividade entre os usuários




