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Gerenciamento de Conteúdo Empresarial para Todas as Organizações
A plataforma Xerox® DocuShare 7.0 fornece
à sua organização um repositório de
gerenciamento de conteúdo empresarial
(ECM) centralizado, no local ou na nuvem,
e ajuda você a gerenciar as informações de
forma eficiente fornecendo um local central
para todo o seu conteúdo de negócios.
Informações 24/7, no local ou na nuvem
Com a quantidade de informações que as organizações gerenciam, em
formato digital e em papel, você precisa de ferramentas que ajudem
a armazenar, gerenciar e acessar conteúdo de forma centralizada em
vez de compartilhamentos de arquivos dispersos ou aplicativos em
silos. A plataforma flexível e repleta de recursos DocuShare 7.0 ajuda
sua organização a automatizar os processos de negócios em torno do
seu conteúdo para promover maior agilidade.

• Gerenciamento de conteúdo abrangente
• Digitalização inteligente para o fluxo de trabalho em
apenas uma etapa
• Automatização do fluxo de trabalho para agilizar
os processos
• Gerenciamento do ciclo de vida que oferece segurança
e arquivamento
• Acesso da web, de dispositivos móveis e de aplicativos
de negócios

Gerenciamento de conteúdo intuitivo e fácil
No local de trabalho digital atual, os empregados requerem ferramentas
de gerenciamento de informações convenientes que lhes forneçam
autonomia para organizar o trabalho da forma que desejarem. O
DocuShare oferece interfaces simples e fáceis que ajudam as pessoas a
agilizarem os processos do escritório e tornarem-se mais eficientes.

Produtividade do usuário – no escritório, em
dispositivos móveis, em qualquer lugar
A produtividade e a adoção simplificada são a pedra fundamental
da experiência do usuário do DocuShare. Uma interface de "três
cliques" oferece download/upload conveniente de vários arquivos e o
recurso de arrastar e soltar conteúdo baseado na web. Uma interface
de usuário e aplicativos responsivos possibilitam o acesso móvel. Os
recursos avançados de fluxo de trabalho incluem regras de conteúdo e
roteamento controladas pelo usuário, automatizando os processos
de escritório. A Automação de Processos Xerox® para DocuShare
também oferece ferramentas de gerenciamento de processos de
negócios (BPM).

Implantação rápida e agilidade de verdade
O DocuShare pode ser instalado em poucas horas, possibilitando que
suas equipes comecem a colaborar rapidamente. Para criar soluções
de negócios, os recursos intuitivos de personalização e fluxo de
trabalho da plataforma dispensam a necessidade de serviços
profissionais extensivos, geralmente necessários no gerenciamento
de conteúdo empresarial.

Aumente a produtividade e a eficiência do local de trabalho com um gerenciamento de
conteúdo inovador.
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Informações e dados eletrônicos
• Aplicativos departamentais
• Mainframes e fluxos de dados
• Captura móvel
• E-mail e fax
• Compartilhamento de arquivos
• Scanner de mesa
• Formulários eletrônicos

Gerenciar documentos
• Interação com uma ampla variedade de
documentos
• Pesquisa baseada em texto e metadados
• Arquivamento automático
• Retenção ou fragmentação segura

Armazenar, arquivar
• Conexão com ERP, CRM
• FTP
• Rede
• Download de vários arquivos compactados

Documentos em papel
• Bandejas na mesa de trabalho
• Gabinetes de arquivos e armazenamento
externo
• Sala de correspondências
• Faturas
• Ordens de compra
• Relatórios de despesas
• Contratos
• Pedidos de venda
• Arquivos de empregados
• Formulários de RH e integração

Gerenciar fluxos de trabalho
• Automatizar processos de negócios
• Aumentar a produtividade
• Decisões e exceções de processos
• Processos de negócios dependentes de
dados
Gerenciar dados
• Crie soluções centradas em dados,
integradas a aplicativos empresariais
• Colabore com conteúdo e dados
• Minimize o gasto com TI com soluções
personalizadas
• Possibilite decisões de negócios

Impressão
• Impressoras multifuncionais (MFPs),
impressoras
Enviar, exibir
• E-mail
• Tablets móveis e smartphones
Comunicar
• Notificações e status do fluxo de trabalho
• Atualização de bancos de dados externos

A ponte para seu escritório
digital

Gerenciar informações

Gerenciar a produtividade

Gerencie documentos.

Simplesmente, obtenha valor com as
impressoras multifuncionais (MFPs) Xerox®.

Colabore com vários grupos, aumentando a
comunicação com wikis, blogs e espaços de
trabalho de equipes.

• Digitalize documentos de escritório para o
DocuShare®.

• Armazene e compartilhe conteúdo
de negócios de qualquer tipo: papel
digitalizado, arquivos digitais, imagens,
e-mails, URLs, formulários e outros.

• Armazene, e aumente a proteção contra a
perda de documentos.

• Indexação, para fazer a recuperação na
web e em aplicativos desktop e móveis.

• Compartilhe, e melhore a colaboração.

Gerencie processos.

• Pesquise milhões de documentos em
segundos, acessando-os no local ou
na nuvem.

• Diminua o tempo do ciclo, aumente
a produtividade.

Use o software Xerox® ConnectKey® para
DocuShare para fazer a digitalização com
apenas um botão para ECM, e-mail ou fluxo
de trabalho.

Enterprise Capture
Suporta captura centralizada e distribuída.
• Capture conteúdo em papel ou digital
diretamente para processos de negócios.
• Integre o DocuShare com MFPs e
dispositivos móveis, para fornecer uma
solução de ponta a ponta, do escritório
e de localidades dos clientes direto
para casa.

• Automatize o encaminhamento e
a aprovação.
• Suporte de forma abrangente de todas
as necessidades de automação da sua
organização, com regras de conteúdo
e sofisticados fluxos de trabalho de
gerenciamento de processos de
negócios (BPM).
Gerencie dados.
• Dê aos usuários acesso a todos os dados,
documentos, tarefas e conversas de um
cliente, caso ou projeto, tudo a partir de
uma única interface.
• Crie aplicativos centrados em dados.
• Substitua bancos de dados ultrapassados,
planilhas e sistemas herdados.
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• Compartilhe instantaneamente as
informações com gerenciamento de versão,
anotação e bloqueio de arquivos.
• Use encaminhamento e aprovação para
a assinatura de documentos.
• Envolva os usuários externos,
compartilhando as informações
com segurança.

Armazenar, proteger e reter
informações
• Registre em log, faça a auditoria e gere
relatórios de todas as ações de conteúdo
e do sistema.
• Especifique datas de revisão, arquivamento
e destruição com o Lifecycle Manager.
• Use ferramentas de pesquisa para
encontrar conteúdo.
• Replique conteúdo para recuperação
de desastres.

