
O SoftExpert Suite atende as necessidades específicas do setor público em todos aspectos. 

Desde o controle de documentos, gestão de riscos, monitoramento de indicadores, gestão de 

projetos, ativos, processos e muito mais.

A SoftExpert oferece ao setor público a solução de software mais completa e avançada para a 

excelência na gestão, o aprimoramento de processos de negócio, a conformidade 

regulamentar e a governança corporativa: o SoftExpert Excellence Suite 

A solução reduz o custo da conformidade normativa e ajuda as instituições aumentar o 

sucesso, a produtividade, reduzir os riscos e aderir a várias normas.

Atualmente, instituições do setor público de todo o mundo estão enfrentando desafios sem 

precedentes como planejamento estratégico, processos otimizados e menos burocráticos, 

redução de custos, aumento da transparência e da eficácia de seus serviços ao público. Para 

vencerem esses desafios e serem bem-sucedidas, estas organizações precisam ter um 

sistema eficiente.

O SoftExpert Suite permite ao setor analisar e melhorar continuamente a eficiência das 

operações, integrando em uma única plataforma estruturas de gestão diferentes.

O SoftExpert Suite oferece às equipes a visão de seu papel do início ao fim das atividades. As 

equipes se tornam mais capazes de reconhecer as oportunidades e acompanhar as 

dramáticas mudanças no ambiente competitivo da indústria. O software é um poderoso 

suporte para colaboração, indo além dos limites organizacionais, permitindo aos 

profissionais desempenhar um papel importante no aprimoramento da forma com a qual a 

organização atende seus clientes.

O uso do SoftExpert Suite simplifica e padroniza o gerenciamento de conformidades através 

de uma plataforma online de software que funciona como um ponto central de acesso a toda a 

documentação atualizada, indicadores de desempenho, políticas, modelos, procedimentos e 

tarefas.
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Benefícios

• Desdobramento das iniciativas em níveis ilimitados de atividades com identificação de marcos 

no projeto e sequenciamento entre atividades.

• Funciona como um catálogo corporativo de indicadores para aplicação em múltiplas áreas da 

organização, com padronização de suas características descritivas, como denominação, 

unidade de medida, frequência de medição, modo de apresentação dos resultados, etc.

• Suporte a quaisquer tipos de arquivos sem a modificação do seu formato original.

• Aplicação da gestão de riscos em diversas áreas (ambiental, saúde e segurança, normativa, 

alimentícia, segurança da informação, projetos etc.).

• Gerenciamento de todo o ciclo de vida dos documentos de forma estruturada e segura, desde 

a criação até o seu arquivamento ou descarte.

• Edita e compartilha informações dos projetos em tempo real. Sequenciamento das atividades 

em múltiplos níveis (WBS) com gráficos de Gantt, caminho crítico, rede de precedências e 

marcos do projeto. Importação e exportação de arquivos do MS Project.

• Classificação hierárquica de documentos em categorias.

• Automação do processo de gerenciamento Corporativo dos Riscos.

• Modela processos através de uma ferramenta gráfica que permite aos usuários desenhar, 

gerenciar e modificar os fluxos de trabalho para melhor satisfazer as necessidades do 

negócio.
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A SoftExpert atende todas 
as nossas necessidades 
operacionais e fornece 
uma solução alinhada à 
nossa visão empresarial e 
aos benefícios esperados. 
Graças a solução, estamos 
aptos a alinhar 
perfeitamente nossas 
estratégias de negócio com 
os programas de qualidade 
e conformidade. Optamos 
pela SoftExpert, pois 
atende nossas atuais 
exigências graças a 
flexibilidade do produto 
adquirido. 

Città di Lugano

Gestão de manutenções

www.softexpert.com.br vendas@softexpert.com   |      |   0800  723  9901

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. Leve sua empresa para o próximo nível


