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Estratégias para
VHbWRUQDUXPD
HPSUHVDÀJLO

Bem-vindo
A transformação digital está
mudando tudo

6XDSODWDIRUPDSDUD
REWHUSURGXWLYLGDGH

6ROXÍøHVSDUDVHX
GHSDUWDPHQWR

Enviamos e-mails em vez de cartas, reservamos
nossas férias on-line e armazenamos fotos na
nuvem... Tudo isso enquanto ouvimos nossas
músicas favoritas por streaming.

(ODFRPHÍDFRPDJHVWÂRGH
GRFXPHQWRVHDDXWRPDWL]DÍÂRGRĠX[R
GHWUDEDOKR

As chamadas de vídeo substituíram as reuniões
presenciais, o táxi chega por meio de um
aplicativo e praticamente qualquer comida pode
ser entregue em poucos minutos.

Como é a realidade na maioria dos escritórios
KRMHHPGLD"

É tudo digital.

7HFQRORJLDPRGHUQD
HPQXYHP

,QWHJUDÍÂR
VHJXUDQÍDH
FRQIRUPLGDGH

+LVWöULDVGHVXFHVVR
GRVFOLHQWHV

A digitalização está moldando a forma como
trabalhamos e está acelerando nossas vidas
no século XXI. Ela está desfazendo os modelos
tradicionais, mas proporciona novas experiências
para os clientes e revoluciona a forma como
fazemos negócios.
Todos os setores estão percebendo
as oportunidades disponíveis com a
WUDQVIRUPDÍÂRbGLJLWDO
Porém nem sempre sabemos como começar.
vbQHVVHSRQWRTXHR'RFX:DUHSRGHDMXGDU

Os funcionários estão sobrecarregados
com tarefas. Há papel demais. Segurança,
privacidade de dados e conformidade estão
SHUPDQHQWHPHQWHHPMRJR$VLQIRUPDÍøHV
para tomar decisões não são rápidas ou de fácil
acesso. O atendimento ao cliente sofre. Impede-se
DbLQRYDÍÂR
Para acompanhar o mundo moderno, as equipes
precisam de processos realmente otimizados.
A gestão de documentos e a automatização do
ĠX[RGHWUDEDOKRVÂRHWDSDVVLPSOHVYLVâYHLVH
VLJQLğFDWLYDVSDUDLQLFLDUVXDRUJDQL]DÍÂRVHMDXP
pequeno departamento ou a empresa inteira, na
transformação digital.
Tecnologia em nuvem dimensionável, informações
VHPSUHGLVSRQâYHLVHĠX[RGHWUDEDOKRGLJLWDO
fazem parte do plano que as empresas produtivas
seguem para maximizar o aumento da receita,
desenvolver as habilidades de seus funcionários e
garantir negócios preparados para o futuro.
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Estratégias
para se
WRUQDUXPD
HPSUHVDÀJLO
À medida que sua
organização adota a
transformação digital, existem
estratégias práticas que
aceleram a sua evolução.
Trabalhar sem papel é o
começo, mas a inclusão da
automatização, mobilidade e
conformidade proporciona
verdadeira agilidade.
E a tecnologia fornecida
pela nuvem revela recursos
totalmente novos para o uso
de informações comerciais.

Adeus ao papel

Processos automatizados

6HXSULPHLURSDVVRFRPR
RUJDQL]DÍÂRbGLJLWDO

2WHPSRJDVWRGHPRGRPDLVĎWLO
EHQHğFLDDWRGRV

O papel atrasa o trabalho, perde-se facilmente e
SRGHUHSUHVHQWDUXPDJUDQGHGHVSHVD9RFÓbMÀ
calculou quanto tempo e dinheiro são gastos
com cópias, impressões, arquivos... sem falar de
SHVTXLVDVLQHğFD]HV"

Tarefas tediosas e rotineiras, como registro
e comparação de dados, compartilhamento
de informações e correção de erros,
FRQVRPHPbUHFXUVRVYDOLRVRVTXHSRGHULDPVHU
mais bem utilizados por suas equipes de vendas,
contabilidade e RH.

As organizações modernas eliminam arquivos
físicos e processos baseados em papel para
poupar custos e tempo, além de proteger o
valioso conhecimento corporativo. A gestão de
documentos digitais mantém seus dados de uma
forma estruturada e segura.
Quando as informações digitalizadas são
disponibilizadas com rapidez e precisão,
YRFÓbHVXDHTXLSHSRGHPWUDEDOKDUFRP
HğFLÓQFLDbPÀ[LPD

Há um enorme potencial na automatização das
tarefas. Processos como processamento de faturas,
integração de funcionários e gestão de contratos
têm várias etapas e pontos de decisão que podem
ser digitalizados e automatizados. Os funcionários
se concentram na tomada de decisões, não na
movimentação de papel.
Libere seus funcionários do trabalho manual
frustrante e demorado e abra caminho para
eles usarem seus talentos, conhecimentos e
habilidades de atendimento ao cliente.

'RFX:DUHJHVWÂRGHGRFXPHQWRVHDXWRPDWL]DÍÂRGRĠX[RGHWUDEDOKR

Funcionários móveis

Conformidade estratégica

$ĠH[LELOLGDGHGDQXYHP

,QIRUPDÍøHVDOÒPGDVSDUHGHV
GRbHVFULWöULR

&XPSULURVUHJXODPHQWRVÒVöRFRPHÍR

6XDFKDYHSDUDDWUDQVIRUPDÍÂRGLJLWDO

'HVGHRPDQXVHLRFRUUHWRGHGRFXPHQWRV
relevantes para impostos até a proteção de
documentos sigilosos dos colaboradores,
RVbUHTXLVLWRVGHFRQIRUPLGDGHUHSUHVHQWDP
GHVDğRVVLJQLğFDWLYRVSDUDDJHVWÂRH
RVbIXQFLRQÀULRV

'XUDQWHGÒFDGDVD7,FRUSRUDWLYDIRLUHDOL]DGD
por meio de sistemas locais complexos.
(UDbFDURHGHPRUDGRLQVWDODUVRIWZDUHV
JHUHQFLDUbDWXDOL]DÍøHVGRVLVWHPDHDUTXLYDU
dados com segurança.

6HMDHPFDVDRXQRDHURSRUWRRORFDOGHWUDEDOKR
moderno é móvel. O trabalho agora acontece
fora das paredes de um escritório tradicional.
As empresas digitais e ágeis prosperam com
XPDIRUÍDGHWUDEDOKRPöYHOĠH[âYHOHDGRWDP
o modelo de produtividade a qualquer hora,
HPbTXDOTXHUOXJDUHHPTXDOTXHUGLVSRVLWLYR
,QLFLDUDYDQÍDUHFRQFOXLUĠX[RVGHWUDEDOKR
diretamente de um dispositivo móvel
PDQWÒPRĠX[RGHLQIRUPDÍøHVHğFLHQWH
2bDFHVVR¿VSULQFLSDLVLQIRUPDÍøHVGHYHQGDV
PDUNHWLQJRXğQDQFHLUDVTXDQGRQHFHVVÀULR
JDUDQWHDFRQğDQÍDGRVFOLHQWHVSDUFHLURVH
SRVVâYHLVbFOLHQWHV

5HJXODPHQWRVFRPR+,3$$*'356DUEDQHV
Oxley, além das políticas internas, não devem
diminuir o seu ritmo. Na verdade, a gestão
estratégica de informações que resulta
do cumprimento dessas leis fortalece a
VXDbFRPSHWLWLYLGDGH
Utilize-as em seu benefício. Aumente a
segurança, transparência e proteção de dados
SDUDTXHWRGRVVHEHQHğFLHPŌVXDHTXLSH
VXDbRUJDQL]DÍÂRHVHXVFOLHQWHV

2VRIWZDUHIRUQHFLGRQDQXYHPPXGD
FRPSOHWDPHQWHRMRJR2VOâGHUHVHPSUHVDULDLV
têm um meio totalmente novo de acesso a
VROXÍøHVVRğVWLFDGDVHHFRQ÷PLFDV1XQFDIRL
tão fácil equipar os funcionários com ferramentas
altamente utilizáveis, integrar sistemas e
GLPHQVLRQDURDUPD]HQDPHQWR¿PHGLGDTXHVXD
empresa cresce.
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6XDSODWDIRUPD
SDUDREWHU
SURGXWLYLGDGH

2'RFX:DUHRIHUHFHIHUUDPHQWDVDEUDQJHQWHVSDUDFRQHFWDULQIRUPDÍøHVSURFHVVRVHGHFLVøHV
O foco do funcionário pode mudar de atividades manuais de rotina para tarefas mais inovadoras e
EDVHDGDVbQRFRQKHFLPHQWR

O sucesso da digitalização
depende do modo como
DVLQIRUPDÍøHVĠXHPHQWUH
os colegas, as equipes e
DbRUJDQL]DÍÂR

&DSWXUDHLQJHVWÂR
GHFRQWHĎGR
Email
PDFs
Documentos
admnistravivos

2'RFX:DUHÒXPDSODWDIRUPD
de gestão de documentos
HDXWRPDWL]DÍÂRGRĠX[R
de trabalho que permite
capturar, processar e usar
suas informações comerciais.
Aumente a produtividade,
SURWHMDDVLQIRUPDÍøHVH
inicie a transformação digital
FRPbFRQğDQÍD

Inteligência do processo
HĠX[RGHWUDEDOKR

Documentos
digitalizados
Captura móvel
Formulários
eletrônicos
Fluxo de
impressão

9LVXDOL]DÍÂRGHFRQWHĎGR
HWRPDGDGHFHGLVÂR
Integração

Automatização
de processos
Indexação
inteligente

Tratamento
de exceção
&ODVVLğFDÍÂR
de documentos

Pesquisa
Navegadores
Relatórios

Edição de
imagem
Enriquecimento
de dados

Encaminhamento
baseado em regras

Fluxo de
trabalho móvel

Aplicativos móveis
Portais da web
Compartilhamento

Ń$RXVDUR'RFX:DUHDJRUDWHPRVXPĠX[RGHWUDEDOKRWRWDOPHQWHGLJLWDOSDUDQRVVRVGRFXPHQWRV,VVRbFULD
transparência e oferece aos nossos clientes e funcionários opções abrangentes de pesquisa que eles podem
DFHVVDUGHTXDOTXHUOXJDU$LQWHJUDÍÂRIÀFLOHĠH[âYHOGR'RFX:DUHHPQRVVRVDSOLFDWLYRVFRPHUFLDLVIRL
fundamental para nós. Nossos processos operacionais de negócios estão agora mais rápidos, seguros e
próximos dos nossos clientes.
Dr. Frank A. Trotz
PRESIDENTE, LEVERDY GMBH & CO. KG

'RFX:DUHJHVWÂRGHGRFXPHQWRVHDXWRPDWL]DÍÂRGRĠX[RGHWUDEDOKR

&RPR'RFX:DUHYRFÓSRGH
Capturar e organizar
informações

*HUHQFLDUĠX[RGHWUDEDOKRH
automatizar etapas manuais

Recuperar informações e tomar
decisões mais inteligentes

0DQWHQKDRVGRFXPHQWRVVHJXURVH
ORFDOL]HRVIDFLOPHQWH

0DQWHQKDRVSURFHVVRVIXQFLRQDQGR
VHPSUREOHPDV

8VHVXDVLQIRUPDÍøHVFRPRSUHYLVWR

Junte documentos digitalizados, arquivos
criados em qualquer programa, e-mails e seus
anexos, dados capturados on-line e documentos
capturados por dispositivos móveis.
$UTXLYHbWXGRHPXPUHSRVLWöULRGLJLWDOVHJXURH
IÀFLOGHbSHVTXLVDU

6LPSOLğTXHHDFHOHUHDVWDUHIDVUHODFLRQDGDV
DGRFXPHQWRVFRPDDMXGDGRĠX[RGH
WUDEDOKRDXWRPDWL]DGR'HWHUPLQHDVHWDSDV
GHSURFHVVDPHQWRDGDSWHDVIDFLOPHQWH¿V
PXGDQÍDVQRVUHTXLVLWRVHUHDMDLPHGLDWDPHQWH
¿VH[FHÍøHV

Qualquer documento empresarial é bemYLQGRIDWXUDVHQRWDVGHHQWUHJDFXUUâFXORVGH
candidatos e folhas de pagamento ou planos e
UHODWöULRVGHUHJLVWURUHODFLRQDGRVDSURMHWRV
$bLQGH[DÍÂRDXWRPDWL]DGDLGHQWLğFDDVSULQFLSDLV
informações para organização e recuperação
XOWUDHğFLHQWHVSHUPLWLQGRTXHVXDHTXLSH
encontre informações, use-as e mantenha-as
arquivadas com segurança.

Os documentos recebidos ou uma alteração
ao status acionam imediatamente as etapas do
SURFHVVRHHVVHVHYHQWRVVHXQHPHPĠX[RVGH
trabalho digitais rápidos. A transparência permite
que a gestão monitore o progresso.
Por exemplo, uma fatura recém-capturada é
instantaneamente direcionada para aprovação,
a fatura aprovada é contabilizada e preparada
para pagamento. Uma comparação automática
de dados com o ERP conclui a indexação.
6HPbHQWUDGDPDQXDOGHGDGRVVHPSHVTXLVDV
sem espera.

Capacite sua equipe para tomar decisões mais
UÀSLGDVHLQIRUPDGDV&RPR'RFX:DUHWRGDVbDV
LQIRUPDÍøHVVREUHXPFOLHQWHSURMHWRRX
processo de negócios podem ser encontradas
HPbVHJXQGRV
Acesse suas informações instantaneamente em
qualquer navegador ou dispositivo móvel; vincule
seu conteúdo a registros dentro do seu ERP,
CRM ou HCM para oferecer contexto comercial
adicional; compartilhe documentos dentro de
XPSRUWDOGDZHERXGLUHWDPHQWHFRPFROHJDV
As decisões acontecem em vários contextos
HR'RFX:DUHJDUDQWHTXHVXDVLQIRUPDÍøHV
HVWHMDPbOÀ
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6ROXÍøHV
SDUDVHX
GHSDUWDPHQWR
Comece bem com a
digitalização. Com as nossas
VROXÍøHVHTXLSHVbGH
qualquer departamento
de qualquer setor podem
WUDEDOKDUHPFRQMXQWR
com mais proximidade
HbHğFLÓQFLD
8VHR'RFX:DUHHP
toda a sua empresa e
combine-o com qualquer
outro aplicativo para
automatizar operações
de rotina, interligar
silos de informações e
DFHOHUDUbGHFLVøHV

&RQWDELOLGDGHHğQDQFHLUR
3URFHVVRVVLPSOLğFDGRVVLJQLğFDPRVPHOKRUHVQĎPHURVSDUDWRGDDHTXLSHğQDQFHLUD

“Ao tomar decisões de negócios, nossa equipe de gestão precisa ter uma visão clara de todos os dados
ğQDQFHLURV2'RFX:DUHPHGÀDFHUWH]DGHTXHQRVVRVSULQFLSDLVSURFHVVRVğQDQFHLURVVÂRUÀSLGRV
HbSUHFLVRVń
'LUHWRUğQDQFHLUR

Otimize seu departamento de contabilidade. Capture faturas sem demora, vincule automaticamente os
pedidos relacionados e desfrute de um processo de aprovação tranquilo para manter as coisas sob controle
em cada ponto do caminho.
2EWHQKDXPDYLVÂRHPWHPSRUHDOVREUHVHXVGDGRVğQDQFHLURVLQWHJUDQGRLQIRUPDÍøHVGHGRFXPHQWRV
GHFRQWDVDSDJDUFRQWDVDUHFHEHUHRXWUDVHTXLSHVGLUHWDPHQWHQRVHX(536LPSOLğTXHDSUHSDUDÍÂRSDUD
auditorias quando todos os documentos estiverem estruturados e cada transação comercial for rastreável.
•
•
•

A indexação rápida, precisa e baseada em IA garante a integridade dos dados em todos os
GRFXPHQWRVbFDSWXUDGRV
Integração com o ERP para comparação de dados e acesso direto a faturas
Gerenciamento seguro de auditorias e prevenção contra fraudes

'RFX:DUHJHVWÂRGHGRFXPHQWRVHDXWRPDWL]DÍÂRGRĠX[RGHWUDEDOKR

Vendas e atendimento ao cliente

Recursos humanos

$SUHVHQWDÍøHVGLUHFLRQDGDVHRPHOKRUDWHQGLPHQWRSRVVâYHO

*HVWÂRPRGHUQDHVLPSOLğFDGDGHIXQFLRQÀULRV

Ń0XLWDVYH]HVSUHFLVRPHHQYROYHUUDSLGDPHQWHHPSURMHWRVGHFOLHQWHVHGHFLGLU
SRQWXDOPHQWHFRPRSURFHGHU&RPR'RFX:DUHHVWRXSUHSDUDGRSDUDTXDOTXHU
HYHQWXDOLGDGHHSRVVRGDUDVUHVSRVWDVFHUWDVLPHGLDWDPHQWHń

“Nossos funcionários obtêm informações sobre seu ambiente de trabalho desde o
LQâFLR2'RFX:DUHVLPSOLğFDRUHFUXWDPHQWRDLQWHJUDÍÂRHDJHVWÂRGHIXQFLRQÀULRV
(VWRXbOLYUHSDUDUHVSRQGHUGHPRGRPDLVLQGLYLGXDOHSHVVRDODSHUJXQWDVHVROLFLWDÍøHV

3URğVVLRQDOGHYHQGDV

*DUDQWDTXHWRGRVRVUHJLVWURVGHFOLHQWHVHLQIRUPDÍøHVGHSURGXWRVHVWHMDP
disponíveis nos dispositivos móveis da sua equipe de vendas. Forneça a eles
informações sobre contratos, correspondência e alterações de status a qualquer
PRPHQWRSDUDTXHHOHVHVWHMDPVHPSUHDWXDOL]DGRVTXDQGRVHWUDWDGHVHXV
clientes e clientes em potencial.
Capacite sua equipe de atendimento para capturar dados de pedidos
HPPRYLPHQWRHHQFDPLQKÀORVDXWRPDWLFDPHQWHSDUDREDFNRIğFH
2IHUHÍDbH[FHOHQWHVXSRUWHDRFOLHQWH4XDQGRWRGRVWUDEDOKDPFRPDVPHVPDV
informações, as lacunas do processo desaparecem e ninguém perde tempo
SURFXUDQGRbGRFXPHQWRV
•
•
•

3URğVVLRQDOGHUHFXUVRVKXPDQRV

Fortaleça seus negócios através de processos automatizados de RH.
$WUDLDbIXQFLRQÀULRVTXDOLğFDGRVFRPPDLVUDSLGH]HJDUDQWDXPLQâFLRWUDQTXLOR
'LJLWDOL]HDUTXLYRVGHSHVVRDOFRPIHUUDPHQWDVPRGHUQDVSDUDSUHHQFKLPHQWR
de formulários, gestão de faltas e proteção dos seus funcionários com dados
FRQğGHQFLDLVJDUDQWLGRV
•
•
•

Captura simples de dados e gestão de formulários
Acesso mais rápido e seguro aos arquivos de pessoal pelo dispositivo móvel ou
diretamente do seu HCM
Fluxos de trabalho prontos para integração, aplicativos de folga e muito mais

$FHVVRVHJXUR¿VLQIRUPDÍøHVGHYHQGDVŌHPTXDOTXHUOXJDUDTXDOTXHU
hora, em qualquer dispositivo
'LJLWDOL]DÍÂRPöYHOHFDSWXUDGHGDGRVSRUPHLRGHIRUPXOÀULRGDZHE
Processamento automatizado de pedidos
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7HFQRORJLD
PRGHUQD
HPbQXYHP
A automatização no
escritório oferece a
liberdade de você se
concentrar no crescimento
e na inovação. Isso é ainda
mais acelerado com a
tecnologia em nuvem.
Aproveite as vantagens das
soluções preparadas para
o futuro que se adaptam
ao seu crescimento,
SURWHJHPbVXDVLQIRUPDÍøHV
LQWHJUDPVH¿VXDSLOKD
tecnológica e oferecem
alta facilidade de uso
DRVbIXQFLRQÀULRV

'RFX:DUH&ORXG
&RQMXQWRFRPSOHWRGHUHFXUVRVIRUQHFLGRFRPRXPVHUYLÍR
em nuvem
2'RFX:DUH&ORXGRIHUHFHWRGRVRVUHFXUVRVHFDSDFLGDGHVGHXPDVROXÍÂRWUDGLFLRQDOORFDOSRUÒPFRP
PDLVĠH[LELOLGDGHğQDQFHLUDHGRVLVWHPD
&RQVWUXâGDQDLQIUDHVWUXWXUDGHQXYHPGR0LFURVRIW$]XUHDSRGHURVDDUTXLWHWXUDPXOWLWHQDQWGR'RFX:DUH
Cloud garante máxima segurança e disponibilidade. Os dados são armazenados e triplamente espelhados
FRPFULSWRJUDğD$(6HPGDWDFHQWHUVQD8(RXQRV(8$
(VHYRFÓWHPXPDHTXLSHSHTXHQDRXXPDHPSUHVDGHJUDQGHSRUWHDSURYHLWHDYDQWDJHPGHXPPRGHOR
GHOLFHQFLDPHQWRDGHTXDGR¿RUJDQL]DÍÂRFRPRTXDOYRFÓSRGHH[SDQGLURDUPD]HQDPHQWRHRVXVXÀULRV
conforme necessário.

5HFXUVRV

1XYHP

/RFDO

&DSWXUDEÀVLFD GLJLWDOL]DULPSRUWDUFDSWXUDUĠX[RGHLPSUHVVÂR
&DSWXUDDYDQÍDGD IRUPXOÀULRVGDZHELQWHJUDÍÂRGHHPDLOV
GLVSRVLWLYRVPöYHLV

+ Licenças adicionais

,QGH[DÍÂRLQWHOLJHQWHHFODVVLğFDÍÂRGHGRFXPHQWRV

+ Licenças adicionais

Controle básico de documentos (controle de versão, pesquisa,
HGLÍÂRQÂRGHVWUXWLYD
Automatização de processos e gestão de tarefas

+ Licenças adicionais

Compartilhamento externo
85/HLQWHJUDÍÂRSURJUDPÀWLFD SDUD(53&50
Integração com Microsoft Outlook

+ Licenças adicionais

Integração com o MFP

+ Licenças adicionais

'RFX:DUHJHVWÂRGHGRFXPHQWRVHDXWRPDWL]DÍÂRGRĠX[RGHWUDEDOKR

Soluções em nuvem
SUÒFRQğJXUDGDV
$XPHQWHDSURGXWLYLGDGHGHVGH
RbSULPHLURGLD
A automatização no escritório não precisa ser um
SURMHWRORQJRHGLIâFLO$WUDQVIRUPDÍÂRGHSURFHVVRV
PDQXDLVSDUDRĠX[RGHWUDEDOKRGLJLWDOQÂRUHTXHU
enormes quantidades de tempo e habilidades
complexas de TI.
$SURGXWLYLGDGHHDHğFÀFLDGRVSURFHVVRVFHQWUDLV
de negócios, como o processamento de faturas e
a gestão de funcionários, podem ser aceleradas
em poucos dias e sem altos investimentos. Isso é
possível através de nossas soluções em nuvem
SUÒFRQğJXUDGDV

Os processos de negócios nas organizações compartilham muitas ações e requisitos importantes. As soluções
HPQXYHPSUÒFRQğJXUDGDV'RFX:DUHRIHUHFHPPRGHORVSDUDFDSWXUDGHGRFXPHQWRVĠX[RVGHWUDEDOKR
UHJUDVGHH[FHÍøHVSHUğVGHXVXÀULRHPXLWRPDLV
•
•
•
•
•

Simplifique o acesso técnico e financeiro com um ambiente SaaS seguro e multi-tenant
Automatize o processamento de faturas e outros processos importantes com base nas práticas
recomendadas aperfeiçoadas com base em milhares de implantações
Pule a fase complicada e demorada de mapeamento e configuração de processos
$MXVWHRVSHUILVGRVXVXÀULRVHVWUXWXUDVGHDUTXLYRWDUHIDVHIRUPXOÀULRVSDUDDWHQGHU¿VQHFHVVLGDGHVGD
sua equipe
Integração perfeita com outros sistemas-chave como ERP, CRM e HCM

$VVROXÍøHVSUÒFRQğJXUDGDV'RFX:DUHEDVHLDPVHHPDQRVGHFRPSUHHQVÂRGDVQHFHVVLGDGHVGRV
clientes, milhares de transformações e tecnologias digitais bem-sucedidas que são inovadoras e oferecem os
PDLVDOWRVQâYHLVGHVHJXUDQÍDGHGDGRV&RPFDGDVROXÍÂRHPQXYHPSUÒFRQğJXUDGDRVFOLHQWHVUHFHEHPR
HVFRSRFRPSOHWRGRVVHUYLÍRVGR'RFX:DUH&ORXG
Ń2'RFX:DUHIRLIÀFLOGHLPSOHPHQWDUHPXLWRIÀFLOGHLQVWDODUHDWLYDU3DUWHGRPRWLYRSHORTXDOHVFROKHPRV
essa VROXÍÂRIRLSRUTXHDVDWXDOL]DÍøHVVÂRDXWRPÀWLFDVHRVXSRUWHDRVRIWZDUHHVWÀSURQWDPHQWHGLVSRQâYHOń
0RQD'LQQDXHU
GERENTE DE LABORATÓRIO, MERCY MEDICAL CENTER LABORATORY
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,QWHJUDÍÂR
VHJXUDQÍDH
FRQIRUPLGDGH
A gestão de documentos
HDDXWRPDWL]DÍÂRGRĠX[R
de trabalho são ainda mais
SRGHURVRVHEHQÒğFRV
quando documentos e
informações comerciais
ĠXHPSHUIHLWDPHQWHHQWUH
RVbDSOLFDWLYRV

(VWDEHOHÍDXPĠX[RFRQWâQXRGHLQIRUPDÍøHV
3DUDDUTXLYDPHQWRVLQFURQL]DGRĠX[RGHWUDEDOKRFRPSOHWRHWRPDGDGHGHFLVÂRPDLVLQWHOLJHQWHR'RFX:DUH
LQWHJUDVHDTXDVHWRGRVRVDSOLFDWLYRVGHQHJöFLRV$SODWDIRUPDWDPEÒPVHFRQHFWDDRVSULQFLSDLVKDUGZDUHV
comerciais, como dispositivos multifuncionais, para converter documentos em papel em informações
LQWHOLJHQWHVHSUÀWLFDV3RUH[HPSOR
E-mail

Faturas

Contratos

Colaboração

RH

Arquive e-mails
com segurança
diretamente do
Microsoft Outlook

Lance os dados
processados da
fatura de volta ao
Sage, QuickBooks,
SAP ou outro ERP

Vincule contratos
aos registros no
0LFURVRIW'\QDPLFV
ou outro CRM

Amplie ferramentas
de colaboração
como o SharePoint
com gestão de
documentos

Encaminhe
documentos
digitalizados para
um registro seguro
e centralizado de
funcionários

0ÒWRGRVGHLQWHJUDÍÂRĠH[âYHLV
&RQğJXUDÍÂR
VLPSOHVHRULHQWDGD

Aumente esse valor,
garantindo a conformidade
com os padrões regulatórios
essenciais e protegendo
as informações, para
que apenas indivíduos
autorizados possam acessar
dados comerciais sigilosos.

&RQHFWRUHV
HVSHFLDLV

1XYHP

$SOLFDWLYRV
FRUSRUDWLYRV

3URJUDPDÍÂR
SHUVRQDOL]DGD

/RFDO

3DUDFRQHFWDULQIRUPD©·HVHDSOLFDWLYRVR'RFX:DUHRIHUHFHRS©·HVGHLQWHJUD©¥RH[WUHPDPHQWHŴH[¯YHLV
(ODVIXQFLRQDPDRVHFRPXQLFDUFRPVHUYL©RVHPQXYHPHFRPVRIWZDUHLQVWDODGRQRORFDO9RF¬SRGH

incorporar facilmente elementos como um campo de pesquisa ou lista de resultados adicionando um link
85/DRVHXDSOLFDWLYR2'RFX:DUHWDPE«P oferece módulos conectores de alto desempenho para SAP,
2XWORRNRX6KDUH3RLQW

'RFX:DUHJHVWÂRGHGRFXPHQWRVHDXWRPDWL]DÍÂRGRĠX[RGHWUDEDOKR

3URWHMDDVLQIRUPDÍøHVGDHPSUHVDHGÓVXSRUWH¿FRQIRUPLGDGH

$UPD]HQDPHQWR
HSURFHVVRV
OHJDOPHQWHbVHJXURV

3URWHÍÂRFRQWUDXVR
LQGHYLGRGHGDGRV

5HFXSHUDÍÂRGH
GHVDVWUHVbQDWXUDLV

6XSRUWHFRPSOHWR
¿bFRQIRUPLGDGH

$GLJLWDOL]DÍÂRFRPR'RFX:DUHVLJQLğFD

O acesso a documentos e informações

3URWHMDVHXVGRFXPHQWRVFRQWUDSHUGDV

2'RFX:DUHRIHUHFHFODUH]DH

UDVWUHDELOLGDGHHWUDQVSDUÓQFLDR

GHĠX[RGHWUDEDOKRQR'RFX:DUHVH

independentemente do que acontecer

continuidade aos seus processos

armazenamento imediato de documentos

EDVHLDPHPXPVRğVWLFDGRVLVWHPD

QRPXQGR7RGRVRVQâYHLVGR'RFX:DUH

de negócios e apoia seus

cruciais para os negócios é garantido.

GHGLUHLWRVYRFÓFRQWURODH[DWDPHQWH

são seguros. Vários backups redundantes

HVIRUÍRVSDUDDWHQGHU¿+,3$$

Obtenha controle total sobre as versões e

quais usuários podem armazenar,

proporcionam a continuidade de negócios.

6DUEDQHV2[OH\*'35RX

os prazos dos documentos.

recuperar, editar, exportar, alterar e

Mesmo na pior das hipóteses, seus dados e

outras diretrizes regulatórias.

3URWHMDVHFRQWUDIUDXGHVDWUDYÒVGH

excluir informações. É ainda possível

GRFXPHQWRVSRGHPVHUbUHVWDXUDGRV

ĠX[RVGHWUDEDOKREHPUHJXODPHQWDGRV

criptografar ainda mais os dados

(bJDUDQWDTXHRVSURFHVVRVQXQFD

particularmente sigilosos de modo

DWUDVHPRXVHMDPLQWHUURPSLGRV

que nem mesmo um administrador do
sistema possa acessar.

Ń2'RFX:DUHQRVGHXWUDQTXLOLGDGHHPUHODÍÂR¿JHVWÂR
e segurança de nossos documentos, alertas e relatórios
HOHWU÷QLFRV$OÒPGLVVRHVWDPRVPXLWRVDWLVIHLWRVFRPD
LQWHJUDÍÂRHQWUHR'RFX:DUHHQRVVRVVLVWHPDVLQWHUQRVR
que nos permite compartilhar documentos com rapidez e
facilidade, sem duplicar informações.

O *'35 ou 5HJXODPHQWR*HUDOVREUHD3URWHÍÂRGH'DGRV é obrigatório para empresas
europeias e qualquer empresa que faça negócios na Europa ou com clientes europeus.
2bUHJXODPHQWRGÀDRVFOLHQWHVRSRGHUGHFRQWURODUDWUDQVIHUÓQFLDGHVXDVSUöSULDV
LQIRUPDÍøHVHLPSøHSHQDOLGDGHVVLJQLğFDWLYDVSRUQÂRFRQIRUPLGDGH
$JHVWÂRGHGRFXPHQWRVHDDXWRPDWL]DÍÂRGRĠX[RGHWUDEDOKRGHVHPSHQKDPXP

'DQLHO$U]DPHQGLD
GERENTE DE OPERAÇÕES E SISTEMAS, BACS ARGENTINA

SDSHOIXQGDPHQWDOQRFXPSULPHQWRGR*'35&RPR'RFX:DUHVXDHPSUHVDREWÒPD
capacidade de localizar e acessar dados pessoais armazenados e processados com seus
documentos; exportar, corrigir e excluir dados pessoais; e garantir que os dados pessoais
VHMDPSURWHJLGRVHQÂRVHMDPPDLVSURFHVVDGRV
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+LVWöULDVGH
VXFHVVRGRV
FOLHQWHV
5HVSRQGHUPDLVUÀSLGR
$XPHQWDUDUHFHLWD
&XPSULUbDVQRUPDV
(QWHQGHPRVRVREMHWLYRV
HDVQHFHVVLGDGHVGDV
HPSUHVDVPRGHUQDVHGH
VHXVIXQFLRQÀULRV+ÀPDLV
GHDQRVDMXGDPRV
PLOKDUHVGHRUJDQL]DÍøHV
DID]HUDWUDQVLÍÂRGH
SURFHVVRVPDQXDLV
EDVHDGRVHPSDSHO
SDUDĠX[RVGHWUDEDOKR
DXWRPDWL]DGRVGLJLWDLV
2'RFX:DUHÒXVDGRHP
bSDâVHVHPLGLRPDV
SRUPDLVGHPLO
RUJDQL]DÍøHV

Prestador de serviços dos EUA

$OHPDQKD)DEULFDQWHGHDOLPHQWRV

LGC Hospitality

HARIBO

,QWHJUDÍÂRGHIXQFLRQÀULRV
FRPbIDFLOLGDGH

$JUDGÀYHLVĠX[RVGHWUDEDOKR
VHPbSDSHO

A LGC Hospitality é uma empresa líder em
recrutamento com mais de 26 escritórios nos EUA.
(OHVSURFHVVDPGRFXPHQWRVSDUDPDLVGHPLO
FDQGLGDWRVSRUDQRHHPLWHPIRUPXOÀULRV:SDUD
PDLVGHPLOIXQFLRQÀULRV$QWHVGR'RFX:DUH
o processo de candidatura podia demorar até
bPLQXWRVDJRUDOHYDDSHQDVFHUFDGH

Processos de negócios tediosos que dependem
de arquivos e pastas volumosos são coisa
do passado na HARIBO. Essa empresa há
muito estabelecida na Alemanha depende
GRb'RFX:DUHSDUDREWHUXPDUHFXSHUDÍÂR
super-rápida de documentos.

Ń2'RFX:DUHLPSDFWRXVLJQLğFDWLYDPHQWH
QRVVRVQHJöFLRVHVLPSOLğFRXQRVVRV
processos. Nosso procedimento de integração
é consideravelmente mais fácil e rápido para os
candidatos e para o pessoal, bem como o uso
de formulários on-line resulta em informações
completas e precisas. Em nível corporativo,
temos acesso a todos os documentos de cada
XPDGHQRVVDVLQVWDODÍøHVVLPSOLğFDQGR
nosso processo de auditoria e aumentando
QRVVDHğFLÓQFLD2'RFX:DUHQRVDMXGRXD
levar nossos negócios para a era moderna e nos
SHUPLWLXDWHQGHUPHOKRUQRVVRVFOLHQWHVń

5DFKHO0DUWLQ
VP DE OPERAÇÕES, LGC HOSPITALITY

Ao recorrer a essa solução integrada de gestão de
documentos, a empresa conseguiu otimizar seus
processos e melhorar o atendimento ao cliente no
mundo todo.

Ń2'RFX:DUHÒRSLODUGDQRVVDHVWUDWÒJLDGH7,
TXHQRVDMXGDDLQWHJUDUDSOLFDWLYRVGHVRIWZDUH
de todos os nossos escritórios no mundo todo,
DOÒPGHUHGX]LUFXVWRVHVLPSOLğFDUDWURFDGH
FRPXQLFDÍøHVń

5DLQHU+HLVHO
DIRETOR DE TI/ORGANIZAÇÃO, HARIBO GMBH & CO. KG

'RFX:DUHJHVWÂRGHGRFXPHQWRVHDXWRPDWL]DÍÂRGRĠX[RGHWUDEDOKR

)DEULFDQWHGHHTXLSDPHQWRVHVSRUWLYRVQRV(8$

)DEULFDQWHGRV(8$

Reino Unido, Especialista em transportes

5DZOLQJV6SRUWLQJ*RRGV

&ULWHULRQ7RRO 'LH,QF

Contract Vehicles Limited

0DUFDQGRXPJRODÍRFRPR
'RFX:DUHb&ORXG

'LJLWDOL]DQGRDQRVGHGRFXPHQWRV
HPbSDSHO

3URFHVVRVPDLVUÀSLGRVSDUDXPDIURWD
GHPLO

$5DZOLQJV6SRUWLQJ*RRGVOâGHUQDIDEULFDÍÂRH
comercialização de artigos esportivos nos Estados
8QLGRVLPSOHPHQWRXR'RFX:DUH&ORXGSDUD
melhorar o compartilhamento de informações
e a comunicação com seus fornecedores no
PXQGRbWRGR

$&ULWHULRQ7RRO 'LH,QFIDEULFDFRPSRQHQWHV
precisos para indústrias que não podem
IDOKDUFRPRDPÒGLFDDHURHVSDFLDOHIRW÷QLFD
2VbUHJXODPHQWRVJRYHUQDPHQWDLVGHWHUPLQDP
TXHD&ULWHULRQ7RRO 'LH,QFUHWHQKDD
documentação sobre as peças fornecidas
durante a vida útil dos produtos e instrumentos.
A empresa deve produzir essa documentação
em tempo hábil para auditorias. Após considerar
várias soluções de gestão de documentos, o
'RFX:DUHIRLHVFROKLGR$HPSUHVDFRPSURX
seus próprios servidores e atualmente mantém
bGRFXPHQWRV

A empresa acelerou sua produção através da
automatização dos processos de negócios,
aumentou a qualidade das interações com os
clientes e melhorou o atendimento ao cliente e as
relações com os fornecedores.

Ń$VLQIRUPDÍøHVQR'RFX:DUHDXPHQWDPD
qualidade da interação com nossos clientes e
nos permitem responder mais rapidamente.
Não é possível expressar o quanto é útil poder
SHVTXLVDULQIRUPDÍøHVGHYÀULDVPDQHLUDVń
6DOO\9DQGHJULIW<HDVW
VICE-PRESIDENTE, EXPERIÊNCIA E ANÁLISE DE CLIENTES,
5$:/,1*663257,1**22'6&203$1<,1&

A gestão de uma frota para ser rentável e
HğFLHQWHHPWHUPRVGHUHFXUVRVUHTXHUHVWUXWXUDV
organizacionais inteligentes. A Contract Vehicles
Limited é especializada em fornecer soluções de
locação de veículos comerciais e gestão de frotas
para mais de 12 mil veículos para clientes de alto
nível no Reino Unido e na Irlanda.
&RPDJHVWÂRHOHWU÷QLFDGHGRFXPHQWRVD
HPSUHVDFRQVHJXLXUHGX]LUVLJQLğFDWLYDPHQWHVHX
enorme volume de papel e melhorar os processos
GHQHJöFLRVSDUDTXHVHMDPPDLVUÀSLGRV
transparentes e fáceis de usar para o cliente.

Ń2'RFX:DUHSRXSDWHPSRGLQKHLURHUHGX]
o estresse durante os preparativos para as
DXGLWRULDVńGL]*RWWVFKDON$HPSUHVDSUHWHQGH
FRPHÍDUDXVDUDQRYDIHUUDPHQWDGHĠX[RGH
trabalho Process Planner em um futuro próximo.
Ń2'RFX:DUHUHDOPHQWHVHWRUQRXSDUWHGD
HVWUXWXUDGRPRGRFRPRRSHUDPRVDTXLń

Ń&RPR'RFX:DUHFRQVHJXLPRVVXEVWLWXLU
o trabalho em papel e propenso a erros por
processos digitais automatizados. Funcionários
HFOLHQWHVVHEHQHğFLDPDRPHVPRWHPSRFRP
PDLRUHğFLÓQFLDHQâYHLVGHVHUYLÍRDSULPRUDGRVń

.HOO\DQQH*RWWVFKDON

*HRII6ZDE\

COORDENADORA DE MARKETING E TI

GERENTE DE TI, CONTRACT VEHICLES LTD.
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