Xerox DocuShare Flex
Plataforma de
gerenciamento de
conteúdo
®

para o local de trabalho digital

®

O gerenciamento de conteúdo
ficou fácil
Gerenciar um negócio vem ficando mais complicado a cada dia. O conteúdo está em franco
crescimento. As caixas postais estão sobrecarregadas. A localização de documentos pode ser
um desafio.
Para um negócio de pequeno a médio porte (SMB) ou um departamento de uma empresa,
encontrar a solução correta, acessível, fácil de ser adotada e pronta para o dia a dia do seu
negócio, faz toda a diferença.
A XEROX® DOCUSHARE® FLEX SIMPLIFICA TUDO.

A plataforma de gerenciamento de conteúdo
Xerox® DocuShare Flex é uma nova plataforma
de serviços baseado em nuvem.
Desenvolvida para ajudar SMBs e equipes de
departamentos corporativos a gerenciar e
organizar facilmente o conteúdo dos negócios e
estabelecer as regras de negócios para
automatizar e orientar processos comuns, ela
possui as ferramentas que você precisa para o
gerenciamento eficaz do seu negócio.
Com os recursos avançados, você obtém
autonomia para se conectar a aplicativos de

2

linha de negócios e criar tipos de documento
personalizados para dar suporte às necessidades exclusivas do seu departamento. A
implementação leva apenas dias, e não meses;
sem precisar de nenhum ou quase nenhum
suporte de TI ou treinamento dos funcionários,
graças ao design intuitivo baseado em nuvem.
Os usuários podem começar imediatamente.
Acima de tudo, a DocuShare Flex possui uma
alta capacidade de expansão para suprir as
mudanças no número usuários, espaço de
armazenamento e requisitos específicos
de processos.

O QUE É NOVIDADE NA
DOCUSHARE® FLEX?

A DocuShare Flex é a plataforma de
última geração que traz consigo vários
aspectos do clássico e premiado
DocuShare.
A nova plataforma inclui:
•

Entrega por nuvem baseada em
SaaS para uma adoção rápida

•

Experiência de usuário atualizada,
100% baseada na Web

•

Fluxos de trabalho orientados para o
usuário que não precisam de serviços
profissionais de custo alto

•

Maior capacidade de expansão de
nível empresarial, para um
desenvolvimento em conjunto com
o seu negócio

•

Extensibilidade para se conectar aos
seus sistemas de linha de negócios,
como ERP (enterprise resource
planning - planejamento empresarial
de recursos)

•

Portabilidade para salvar suas regras
de negócios e aplicá-las em outros
departamentos

•

Gerenciamento de usuário embutido
opcional

•

Aprimoramento das permissões para
maior segurança

Tanto para SMBs quanto para departamentos, a plataforma Xerox®
DocuShare® Flex Oferece recursos básicos, intermediários e avançados,
para que se desenvolvam em conjunto com suas necessidades.
RECURSOS PRINCIPAIS E FUNCIONALIDADE
•

•

Aplicativo de linha de negócios
ERP/CRM

Dados da empresa

Arquivos
•
•

•

Navegador da Web

Microsoft® Azure® Cloud

•

•

Dispositivos móveis

Local da DocuShare® Flex

•

Backup
•

•

MFP

GERENCIAMENTO E COLABORAÇÃO

A plataforma DocuShare Flex ajuda você a categorizar, armazenar, organizar e gerenciar a vida útil
completa do seu conteúdo de negócios em um repositório central seguro na nuvem. Os funcionários
gerenciam o conteúdo através da interface intuitiva onde podem facilmente organizar os arquivos.

Gerenciamento de propriedades dos documentos, permissões e tarefas

Atribuição de tarefas e gerenciamento da carga de trabalho dos funcionários

Conteúdo do e-mail do seu repositório como um anexo, arquivo zip ou URL, ou
em um fluxo de trabalho

Criação de pastas de equipes que direcionam as notificações e a colaboração de e-mails

Acesso a nuvem e URLs para capacitação de conteúdo dos funcionários para gerenciar
o conteúdo dos negócios no DocuShare; links de compartilhamento interno para o conteúdo
(em vez de anexos)

•

Interface intuitiva para promover a adoção
e minimizar as necessidades de treinamento
Digitalização para pasta de arquivos em
uma nuvem compartilhável segura
Controle de versão de documentos
Atribuição, gerenciamento e escalonamento
de tarefas
Arrastar e soltar vários arquivos para o
upload instantâneo de documentos
Visualizador inteligente de documentos
com anotação e redação
Interface compatível com dispositivos
móveis
Ações para gerenciar e alinhar o conteúdo
da empresa aos processos de negócio
Integração completa com os serviços de
diretório da empresa
Estrutura de segurança avançada para
promover a administração e colaboração
de conteúdo
Capacidade de pesquisa de texto completa
para converter facilmente informações em
conhecimento

CAPTURA E ÍNDICE

Uma das partes mais desafiadoras do
gerenciamento de conteúdo é administrar o
influxo massivo de documentos – em papel e
digital – que circula em nossa empresa
diariamente. Mas com a DocuShare Flex,
capturar, indexar e armazenar esses arquivos é
facílimo. A DocuShare Flex é compatível com
dispositivos de formação de imagem e
digitalização criados para simplificar a captura
de documentos. Ela conta com recursos
poderosos de captura, incluindo:
• Digitalização em uma etapa de MFPs
Xerox® que possibilita a digitalização para
fluxos de trabalho, pastas de arquivo e pastas
individuais na nuvem – no ou fora do local
• Integração do banco de dados para auto
indexar as principais propriedades do
documento
• Arrastar e soltar vários arquivos para o
upload instantâneo de documentos
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Conteúdo de acesso seguro e gerenciamento da vida útil

Não importa o local onde seus empregados estiverem, nem os
dispositivos que estiverem usando, eles sempre terão acesso
rápido e seguro a conteúdos individuais ou de equipes. Esse
privilégio se encontra disponível em computadores desktop,
navegadores e dispositivos móveis, 24 horas, nos 7 dias da
semana. E com um mecanismo poderoso de pesquisa por
texto, os funcionários podem facilmente encontrar os arquivos
em apenas alguns segundos.
É claro que você controla o acesso, autor e visualização dos
documentos. Você pode proteger de forma conveniente o
conteúdo, com habilidade de usuários e grupos configurarem
os controles de acesso, bem como a visualização de um
administrador de todas as permissões. Além disso, você pode
ativar o arquivamento automatizado de dados, revisões e
destruição e se beneficiar de auditorias de relatório
e segurança.

PROCESSO EFICIENTE

A Xerox® DocuShare® Flex não é somente
uma plataforma central para armazenar,
compartilhar e editar conteúdo. Ela também foi
projetada para aumentar a produtividade com
ferramentas de roteamento simples e fluxos de
trabalho automatizados:
• O roteamento intuitivo ajuda você a
criar e gerenciar tarefas e escalonar a falta
de respostas
• Gerenciamento de tarefas configurável
para categorizar as tarefas de processamento
• As regras de negócios projetadas para o
uso no nível do negócio permite a você
automatizar rapidamente os processos
• As regras dos negócios globais funcionam
em todas as pastas e equipes
• A revisão periódica automatizada de
documentos e as diretrizes de disposição
tornam o gerenciamento da vida útil simples
• Atualização dos bancos de dados externos
através das regras dos negócios
• A automatização dos processos de
negócios possibilita soluções com o
gerenciamento de contratos e a integração
de RH
O PODER DA NUVEM

Além da fácil configuração, bem como da
capacidade de escalonamento, a nuvem
também libera sua equipe de TI do fardo do
gerenciamento administrativo ineficiente. E
ainda não há qualquer necessidade de
preocupação com a segurança. A Xerox segue os
melhores padrões da indústria em processos de
segurança em nuvem, procedimentos,
tecnologia e medidas físicas – desde a
autenticação do usuário criptografada a
back-ups programados, armazenamento off-site
e réplica do site – para assegurar a segurança e
disponibilidade dos dados de nossos clientes.

Para saber mais sobre a Xerox ® DocuShare ® Flex, visite xerox.com/ecm ou
docushare.com.
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