Desafios no mapeamento e
otimização de processos
Pressão gradual para agilidade
de negócio e design-for-change
Aumento da importância da
centricidade no cliente
Crescimento exponencial da
quantidade de dados disponíveis
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Desenhar, criar e
gerir processos de
negócio

Gerir o ciclo de
vida de
documentos

Melhorar a
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Automatizar tarefas
repetitivas e
estruturadas

Potenciar as
capacidades
humanas

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
O Gx BPM é uma solução Glintt que
capacita as equipas de negócio a
desenhar, criar e gerir os seus processos.

OPERATIONAL DECISION MANAGEMENT
O ODM permite às equipas otimizar a
tomada de decisões, com base em regras
de negócio e informação.

Acelera time-to-market

Reduz custos operacionais

Desmaterializa processos

Reduz tempos de decisão

Entrega flexibilidade e agilidade

Promove compliance

Permite visibilidade e controlo de
processos e SLAs

Retém e partilha conhecimento
Viabiliza uma mudança rápida e ágil

Reduz o risco operacional

ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT
O ECM permite a centralização de
informação e a gestão do ciclo de vida
de documentos.

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
“O RPA remove o Robot do Humano”1 e
permite às suas equipas focarem-se em
tarefas de valor acrescentado.

Centralização e retenção de informação

Implementa capacidade 24/7

Acessos otimizados e controlados

Potencia escalabilidade

Agilidade na gestão de compliance

Elimina erro humano

Reduz o tempo de entrega
1

COGNITIVE COMPUTING
As soluções de Cognitive Computing
potenciam e complementam as
capacidades cognitivas humanas.

Xavier Lhuer, McKinsey

Conversação: Chatbots
Knowledge: Advanced Analytics, NLU
Speech: Speech to text, text to speech
Vision: Image recognition

Contacte-nos em
dpa@glintt.com

Fundada há mais de 20 anos, a Glintt – Global Intelligent Technologies é uma empresa multinacional que presta
serviços de tecnologia e consultoria nas áreas de Saúde, Farma e Corporate. Cotada na NYSE Euronext | Bolsa de
Lisboa, atualmente a Glintt tem escritórios em Portugal, Espanha, Reino Unido, Angola e Brasil.

