
Todos os dias as organizações criam um volume imenso de conteúdo não-estruturado, que inclui ordens de compra, registros de 

empregados, relatórios financeiros, formulários, notas fiscais, contratos, procedimentos internos, desenhos de engenharia, e-mails, entre 

outros. O desafio de lidar com papéis, conteúdos digitais, registros e documentos aumenta cada vez mais. Estudos mostram que o 

conteúdo não-estruturado compreende 80% ou mais de toda a informação corporativa e vem crescendo entre 65% a 200% ao ano, 

dependendo do segmento.

Na maior parte das empresas, é comum que conteúdos em papel e digital se encontrem em situação de "caos não-gerenciado". Este 

conteúdo é armazenado em múltiplos locais, tais como, drives de computadores, compartilhamentos de rede, pastas de arquivos e 

fichários, sem uma taxonomia consistente para identificar sua natureza. Com isso, os usuários enfrentam dificuldades para encontrar e 

reutilizar os conteúdos necessários para as atividades do dia-a-dia. Como resultado, muito tempo é perdido na busca e na recriação de 

informações. Isso também incentiva práticas menos eficientes, como a utilização de e-mail no lugar de uma ferramenta colaborativa de 

gestão documental. 

As organizações estão adotando plataformas de Gestão de Conteúdo Empresarial (Enterprise Content Management - ECM) para tratar os 

desafios associados com a informação não-gerenciada. Soluções de ECM aprimoram a produtividade e agilidade dos negócios, provendo 

melhor acesso a informação e criando uma infraestrutura de compartilhamento, segurança e reuso de conteúdo por toda a organização. 

Uma plataforma de Gestão de Conteúdo Empresarial permite às empresas reduzir custos com hardware e software, além de integrar as 

informações chaves em um caminho único para explorar novas oportunidades e rapidamente se adaptar aos novos requisitos do negócio.

O Desafio

SoftExpert ECM é uma solução robusta 100% web, que disponibiliza os principais recursos necessários para criar, capturar, gerenciar, 

armazenar, preservar e distribuir conteúdos relacionados aos processos organizacionais. É a solução perfeita para centralizar conteúdo 

não estruturado e gerenciar seu ciclo de vida por completo.

Solução

Gestão do Conteúdo
Empresarial - ECM



A solução fornece um conjunto de tecnologias para gestão de 

conteúdo corporativo, através de uma plataforma que inclui o 

gerenciamento de documentos e registros, fluxos de trabalho, 

pesquisa e arquivamento, assim como aplicações específicas, tais 

como a gestão de contratos e a gestão de documentos de 

engenharia, todos integrados em um único ambiente.

Devido a robustez e flexibilidade da ferramenta em gerenciar 

processos orientados ao conteúdo, é possível analisar e classificar 

documentos estruturados, tais como formulários, ou documentos 

não-estruturados, tais como solicitações ou registros informais. 

Uma vez que os documentos foram classificados, o SoftExpert ECM 

utiliza o reconhecimento ótico de caracteres (OCR) para capturar 

automaticamente as informações relevantes para o negócio. Como 

resultado, elimina a entrada manual de dados, agiliza as operações 

e acelera a disponibilidade dos dados no sistema.

A combinação dos recursos de ECM com a solução de 

gerenciamento de processos de negócios (BPM), fornece uma 

infraestrutura sólida para gestão de conteúdo, independentemente 

do tipo (físico ou digital). A solução se integra com as práticas de governança existentes, oferecendo flexibilidade para personalizar 

painéis (portais), relatórios e fluxos de trabalho (workflows).

O mecanismo de workflow é totalmente configurável e ajuda a automatizar os processos de negócios relacionados a conteúdo. Isto inclui 

desde uma simples revisão ou aprovação de um documento até processos de negócio mais complexos. Os usuários podem criar e revisar 

documentos, enviá-los para revisão de seus pares ou superiores, e uma vez aprovados, podem divulgar o documento para toda a 

empresa. Todos os objetos estão sujeitos ao controle de versão e segurança, fornecendo uma trilha de auditoria abrangente e garantindo 

conformidade com normas e regulamentos aplicáveis.

Captura de documentos a partir de diversas fontes.

Gerenciador de tarefas centralizado, com controle de prazos.

Edição avançada de documentos compatível com Google Docs e Microsoft Office 365.

Localização de conteúdo simples e precisa, através de diversos filtros.

Visualização de documentos nativa no sistema, compatível com dispositivos móveis.

Monitoramento de conteúdo em tempo-real, através de portais personalizados.

Recursos

Centraliza todo o conteúdo da empresa em um único ambiente, agilizando o acesso a informação.

Reduz despesas com armazenamento de documentos físicos.

Minimiza a necessidade de impressão de documentos e tramitação de papel.

Garante o atendimento a requisitos legais e regulatórios.

Simplifica e acelera os processos de criação, revisão e publicação de documentos.

Amplia a capacidade de colaboração, estimulada pelo acesso ao conteúdo em tempo real.

Elimina atrasos e ineficiências por conta de documentos obsoletos e processos manuais.

Eleva a produtividade por toda a empresa, através da padronização dos processos de controle de documentos.

Automatiza o reconhecimento dos caracteres e reduz riscos de indexação incorreta de conteúdo.

Proporciona visibilidade total sobre atividades, prazos e carga de trabalho das equipes, permitindo identificar desvios e gargalos.

Assegura maior sustentação às iniciativas de governança, riscos e compliance [GRC], permitindo acesso seguro ao conteúdo 

corporativo, padronizando atividades e aplicando retenção de conteúdo com base em políticas.

Benefícios
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Screenshots

Captura e indexação de conteúdo Revisão de documentos

Assinatura digital Controle de registros físicos

Trilha de auditoria Portais de monitoramento
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Aviso Legal: O conteúdo desta publicação não pode ser copiado ou reproduzido, no todo ou em partes, sem a autorização prévia da SoftExpert Software. Esta publicação é 
disponibilizada pela SoftExpert e/ou sua rede de afiliados apenas em caráter informativo, sem nenhuma garantia de qualquer tipo. As únicas garantias relacionadas aos produtos e 
serviços da SoftExpert são aquelas declaradas em contrato. Algumas características e funcionalidades dos produtos apresentados nesta publicação podem ser opcionais ou 
dependentes da composição da(s) oferta(s) adquirida(s). O conteúdo deste material está sujeito a alteração sem aviso prévio.
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