Gestão Corporativa de Conteúdo
Enterprise Content Management é uma disciplina que vai além da gestão eletrônica de
documentos e considera que atualmente os documentos são objetos de formato muito variado desde
videos até emails e arquivos de texto. Os objetivos destes sistemas são:
• a organização dos documentos,
• a colaboração de pessoas na geração e alteração de documentos,
• o versionamento dos documentos,
• o fluxo de trabalho de aprovações e ciclo de vida dos documentos,
• a segurança de acesso aos documentos e
• o check-in/check-out de documentos.
Existem hoje vários fatores que estão impulsionando a popularidade e necessidade de uso de sistemas
ECM, entre eles:
•

Apoio a trabalho colaborativo e fluxos de trabalho.
Hoje as atividades de negócio estão sendo virtualizadas para reduzir custos. Isso implica em
equipes remotas e equipes de curta duração sem muito tempo para formar a infraestrutura de
trabalho. Os processos de trabalho das empresas somente podem ser aplicados eficientemente
e a baixo custo com o uso de sistemas colaborativos que apoiem workflow.

•

Gestão de Conhecimento (Knowledge Management).
A cada dia as empresas tem mais e mais funcionários que trabalham com seu conhecimento e
que produzem como resultado documentos seja em papel ou em formato eletrônico. A
empresa e os funcionarios precisam acessar o documento certo no momento requerido para
tomar decisões fundamentadas e corretas. O acesso rápido e ágil e esta informação somente
pode ser assegurado por um sistema que possa ser pesquizado de forma simples e poderosa.

•

Exigencias legais.
Hoje a legislação impõe todo tipo de ônus para a operação da empresa. Para evitar problemas
futuros e atender as exigências atuais, a documentação e a preservação dos registros de
auditoria devem ser mantidos.
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A Konsultex Informática atua no mercado por mais de 15 anos implementando soluções de negócios
e no segmento de soluções em software livre desde 1997. As soluções Enterprise Content
Management desenvolvidas em tecnologia web e licenciados sob a forma de software livre, isentos
de custo de licenciamento, apresentam um custo de propriedade (TCO) extremamente baixo,
posibilitando sua implementação em empresas de porte variado e focos diferentes.

Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 1410 cj. 64/65 05640-003 – São Paulo - SP
email: info@konsultex.com.br, tel/fax: (11) 3773-9009

