
Xerox® DocuShare® Flex
Plataforma de 
gerenciamento de 
conteúdo
Compartilhamento em nuvem seguro e soluções 
configuráveis
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O QUE É DIFERENTE NESSE 

DOCUSHARE® FLEX?

DocuShare® Flex é a plataforma da 
próxima geração que traz muitos 
aspectos do clássico e premiado 
DocuShare®.

A nova plataforma introduz:

•	 Fornecimento em nuvem com base 
no SaaS para rápida adoção

•	 Experiência do usuário 100% 
atualizada com base na web

•	 Fluxos de trabalho orientados ao 
usuário que não exigem serviços 
profissionais custosos 

•	 Escalabilidade mais alta, para 
crescer com seus negócios

•	 Extensibilidade para conectar-se 
aos sistemas de sua linha de 
negócios, tais como planejamento 
de recursos empresariais (ERP) 

•	 Portabilidade para salvar suas 
regras de negócio e reaplicá-las em 
outros departamentos 

•	 Gerenciamento de usuário 
integrado opcional 

•	 Melhorias de permissão para 
elevada segurança 

O XEROX® DOCUSHARE® FLEX  

SIMPLIFICA AS COISAS

A plataforma de gerenciamento de conteúdo 
Xerox® DocuShare® Flex é um aplicativo de 
software como serviço (SaaS) baseado em nuvem. 

Desenvolvido para ajudar pequenas e médias 
empresas (SMBs) e equipes departamentais 
da empresa a gerenciar e organizar com 
facilidade o conteúdo de seus negócios e a 
configurar regras de negócio para 
automatizar e impulsionar processos comuns, 
o Flex tem as ferramentas de que você 
precisa para ajudá-lo a gerenciar seu negócio 
eficientemente.

Com as capacidades avançadas, você tem 
competência para conectar-se aos aplicativos 
da linha de negócios e criar tipos de 
documento customizados para apoiar as 
necessidades exclusivas de seu 
departamento. A implantação leva dias e não 
meses, e requer pouco ou nenhum apoio da 
TI ou treinamento para funcionários graças 
ao modelo intuitivo baseado em nuvem. Os 
usuários podem começar imediatamente. 

O mais importante de tudo, o DocuShare® 
Flex é altamente dimensionável para atender 
as alterações em números de usuários, 
espaço de armazenamento e requisitos 
específicos do processo.

ECM baseado em nuvem para digitalizar 
seu conteúdo
Hoje em dia, as empresas contorcem-se para lidar com todos os documentos, conteúdo e processos que 
impulsionam seus negócios – e para muitas organizações, esses dados crescem a cada ano.

Para um departamento ou uma pequena empresa ou de meio porte (SMB), grandes sistemas 
empresariais costumam ser inflexíveis, custosos e lentos para implementar. Embarque em uma solução 
em nuvem simples que se adapta facilmente aos seus negócios. 
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GERENCIAR E COLABORAR

O DocuShare® Flex lhe ajuda a categorizar, armazenar, organizar e gerenciar todo o ciclo de 
vida do conteúdo de seus negócios em um repositório central seguro na nuvem. Os 
funcionários gerenciam seu conteúdo mediante uma interface intuitiva onde podem 
facilmente organizar os arquivos.

Gerenciar propriedades do documento, permissões e tarefas

Atribuir tarefas e gerenciar cargas de trabalho do funcionário 

Mandar por e-mail o conteúdo de seu repositório como um anexo, arquivo zip ou 
URL ou em um fluxo de trabalho

Criar pastas de equipe que impulsionam notificações e colaboração por e-mail 

O acesso à nuvem capacita os colaboradores a gerenciar o conteúdo empresarial 
no DocuShare®, compartilhar internamente os links ao conteúdo (ao invés de anexos)

DocuShare® Flex Site

MFP TWAIN Certified Scanner

Mobile Devices

Web Browser

FilesWebforms

Company Data

Backup

Microsoft® Azure Cloud

Connectors

Salesforce.com®

DocuSign®

QuickBooks™
RECURSOS-CHAVE E FUNCIONALIDADE

•	 Interface	Web	intuitiva para estimular a 
adoção 

•	 Digitalização instantânea para uma 
nuvem compartilhada e segura

•	 Controle da	versão do	documento
•	 Arrastar	e	soltar	vários	arquivos para um 

rápido upload
•	 Interface e app	compatíveis com	

dispositivos	móveis
•	 Atribuição	de	tarefas,	escalonamento	e	

gerenciamento para alinhar o conteúdo 
organizacional com os seus processos 
empresariais

•	 Relatórios para rastrear atividade e obter 
informações

•	 Integração com serviços de diretório 
corporativos

•	 Plataforma	Connectors para integração 
com ERP, CRM e outros sistemas da linha 
de negócios

•	 Estrutura	de	segurança	avançada	para 
governança e colaboração segura

•	 Webforms facilmente criados e	preenchíveis
•	 Captura Web integrada
•	 OCR	embutido	com capacidade de pesquisa 

de texto completo para facilmente converter 
as informações em conhecimento

CAPTURA E INDEXAÇÃO

Para enfrentar o fluxo maciço de documentos de 
papel por toda a sua organização, o DocuShare® 
Flex possui recursos potentes para capturar e 
digitalizá-los. 

Digitalização	fácil	e	simples	para	a	nuvem:	
•	 Captura ad-hoc a partir de MFPs da Xerox® ou 

scanners certificados TWAIN
•	 Arrastar e soltar vários arquivos, upload de 

documentos
•	 Folhas separadoras de código de barras para 

digitalização do lote
•	 Digitalização em fluxos de trabalho, arquivos 

ou pastas individuais – no local e à distância

Extração	inteligente	de	dados	e	edição	de	
imagens:
•	 OCR baseado em nuvem automático em 

todos os idiomas
•	 Visualizador de documento inteligente com 

capacidades de anotação, edição e gravação
•	 Integração do banco de dados para 

autoindexar propriedades
•	 Correção de perspectiva, remoção de 

manchas, compressão, rotação e exportação 
de PDF

Para o departamento ou pequenas e médias empresas (SMBs), o 
Xerox® DocuShare® Flex oferece recursos básicos, intermediários e 
avançados para crescer junto com seus requisitos.



P R O C E S S A R  E F I C I E N T E M E N T E

Xerox® DocuShare® Flex não é somente uma 
plataforma central para armazenar, 
compartilhar e editar conteúdo. Também foi 
desenvolvido para aumentar a produtividade 
mediante ferramentas de roteamento de 
fácil utilização e fluxos de trabalho 
automatizados:

•	 Roteamento	intuitivo	lhe ajuda a criar e 
gerenciar tarefas e escalonar para resolver 
a falta de respostas

•	 Gerenciamento	de	tarefas	configurável	para 
categorizar suas tarefas de processamento

•	 Regras	de	negócio	desenvolvidas para uso 
a nível empresarial, para rapidamente 
automatizar seus processos

•	 Regras	de	negócio	globais	funcionam em 
todas as pastas e equipes

•	 Políticas de disposição e revisão de 
documentos	periódicas	e	automatizadas	
simplificam o gerenciamento do ciclo de vida

•	 Atualização	de	bancos	de	dados	
externos mediante regras de negócio

•	 Automatização	do	processo	empresarial 
permitindo soluções tais como o 
gerenciamento de contratos, contas a 
pagar e onboarding de RH

O PODER DA NUVEM

Além da facilidade da configuração e dos 
ajustes, bem como da habilidade de 
escalonar, a nuvem também alivia seu 
pessoal de TI dos encargos administrativos. 
Adicionalmente, não há necessidade de se 
preocupar com a segurança. A Xerox  segue 
as melhores práticas da indústria nos 
processos de segurança na nuvem, 
procedimentos, tecnologia e medidas 
físicas—desde a autenticação do usuário 
criptografada até backups programados, 
armazenamento à distância e replicação de 
site—para garantir a segurança e 
disponibilidade dos dados de nossos clientes.

Seja lá onde seus funcionários estiverem ou o tipo de 
dispositivo que estirem usando, eles podem ter um acesso 
rápido e seguro ao conteúdo individual ou da equipe. O 
recurso fica disponível em todas as áreas de trabalho, 
navegadores e dispositivos móveis 24/7. E com um motor 
potente de pesquisa de texto completo, os funcionários 
encontrarão os arquivos facilmente em poucos segundos.

Controle quem pode acessar, editar e visualizar os 
documentos. Você pode proteger convenientemente o 
conteúdo habilitando um usuário ou grupo para definir 
controles de acesso, bem como habilidade para visualizar 
como administrador todas as permissões. Além disso, você 
pode ativar arquivamentos de dados, revisões e destruições 
automatizados e se beneficiar de relatórios e trilhas de 
auditoria de segurança.

Acesse seguramente o conteúdo e  
Gerencie seu ciclo de vida



C O N E C T O R E S  A O S  S I S T E M A S  D A 

L I N H A  D E  N E G Ó C I O S 

Pode ser que muitas organizações tenham 
múltiplos aplicativos back-end que não 
funcionam em conjunto. O resultado é silos de 
informação – CRM, serviços de nuvem e  
aplicativos de finanças que contêm dados 
vitais para os negócios mas que não são 
“sincronizados”. Interligar esses sistemas pode 
exigir uma integração custosa.

Connectors	for	Xerox®	DocuShare®	Flex 
simplifica a maneira como você gerencia seus 
negócios, fornecendo integração com os 
aplicativos da sua principal linha de negócios. 
A plataforma Connectors possui uma 
configuração simples “sem códigos” e uso 
intuitivo. A plataforma Connectors permite 
trocas bidirecionais de dados com quatro 
soluções externas—para processos mais 
eficientes e resultados empresariais mais 
rápidos.

Conecte-se e transforme seu local de 
trabalho, impulsionando o crescimento 

Xerox®	DocuShare®	Flex	
Connector	for	Salesforce®

Interligue-se a documentos 
como contratos da Salesforce® 

e crie fluxos de trabalho no 
DocuShare® Flex tais como 
roteamento de um novo cliente 
da Salesforce ao departamento 
legal para aprovação.

Xerox®	DocuShare®	Flex	
Connector	for	QuickBooks™	Online
Permite um fluxo de documentos de 
fatura nos fluxos de trabalho do 
DocuShare® Flex para aprovação, 
salvando de volta no QuickBooks™ 
Online. 

Xerox®	DocuShare®	Flex	
Connector	for	DocuSign®

Uma pasta do DocuShare® Flex 
pode ser sincronizada com um 
envelope do DocuSign® para 
adicionar assinaturas digitais e, 
a seguir, bloquear o 
documento.

WEBFORMS PARA DIGITALIZAR E 
AUTOMATIZAR PROCESSOS

Muitos processos em uma empresa usam 
formulários—porém os formulários de papel 
são lentos e ineficientes. Webforms	for	
Xerox®	DocuShare®	Flex é um complemento 
que ajuda a sua organização a eliminar o uso 
de papel e passar a usar o processo digital, 
deixando os colaboradores capturar 
informações dinamicamente e enquanto 
estão em movimento, de qualquer lugar, e de 
diversos dispositivos (celular, laptop, PC) em 
formulários facilmente preenchíveis. 

Os Webforms são desenvolvidos pelos 
usuários do DocuShare Flex com 
ferramentas ou modelos simples, 
permitindo fluxos de trabalho como:

•	 Coleta de dados – preencha o formulário 
(responda perguntas) e clique em enviar

•	  Preenchimento de pedidos ou concessão 
de aprovações - envie o formulário para 
iniciar o processo

•	 Execução de um processo como onboarding 
de RH, registro ou pedidos de e-governo

A plataforma Webforms também pode 
desencadear fluxos de trabalho e ser salvo, 
reutilizado e até mesmo interligado em 
processos automatizados consecutivos.



XEROX® DOCUSHARE® FLEX APP –  
EM QUALQUER LUGAR

O local de trabalho de hoje é móvel—você 
leva seu trabalho com você. O	
DocuShare®	Flex	App é um aplicativo 
móvel compatível com uma variedade de 
recursos. Você pode fazer o login, 
pesquisar e visualizar documentos, fazer 
download e upload e compartilhar 
documentos, gerenciar tarefas - inclusive 
aprovações de fluxo de trabalho - e fazer 
capturas móveis fáceis.

O App está disponível para iOS iPhone e 
iPads; faça o download através da 
Apple iTunes Store.

S O L U Ç Õ E S  E M  N U V E M  A P TA S 

P A R A  O  P R O P Ó S I T O

O Xerox® DocuShare® Flex é um aplicativo 
em nuvem que serve para gerenciar o 
conteúdo e é configurável às suas 
necessidades. Fundamentado em uma 
plataforma de desenvolvimento de 
aplicativo à base de padrões, ele permite 
soluções de automatização de documento 
altamente personalizáveis.

A Xerox oferecerá soluções em pacote, e 
com seus parceiros, também fornecerá 
serviços para criar soluções.

ACCOUNTS PAYABLE AUTOMATION FOR 

XEROX® DOCUSHARE® FLEX

Para reduzir o tempo, o trabalho e o custo 
de processamento de faturas, a	Accounts	
Payable	Automation	for	Xerox®	
DocuShare®	Flex é um jogo de ferramentas 
de solução que permite:

•	 Ingestão de faturas de papel e 
eletrônicas e documentos de contas a 
pagar (inclusive ingestão de terceiros)

•	 Conversão de OCR, reconhecimento e 
extração de metadados

•	 Preenchimento automático de 
metadados dos bancos de dados

•	 Fluxos de trabalho de aprovação e 
revisão multiníveis

•	 Integração do ERP

•	 Armazenamento e arquivamento seguros 

•	 Relatórios simples e painéis de 
instrumentos dinâmicos

•	 Combinação de 3 vias

•	 Habilidade de conectar à validação da web

•	 Combinação de documentos

•	 Horários de férias

•	 Modelo do processo do fluxo de trabalho 
das contas a pagar com funções, níveis 
de aprovação, delegações e interfaces 
configuráveis

A solução requer o engajamento de 
Serviços profissionais. 

Para	aprender	mais	sobre	o	DocuShare®	Flex,	acesse	xerox.com/docushareflex	ou	docushare.com.
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