CPM
Centrar Process Management

Enquadramento
À medida que os processos de negócio baseados em informação
estruturada (sistemas ERP) foram sendo otimizados e estabilizados, foi
crescendo a necessidade de melhorar a forma como essa informação era
gerida e relacionada com a informação não estruturada (documentos) .
A implementação de um sistema de gestão documental, tornou-se assim
uma prioridade de negócio.
Foram três as razões fundamentais que levaram à criação desta solução:
• Otimização de processos, redução de custos e melhoria do serviço;
• Redução de riscos e melhoria do cumprimento dos níveis de serviço;
• Gestão do conhecimento e relacionamento com clientes/fornecedores.

Breve descrição da aplicação
O CPM é uma solução desenhada para a gestão de processos assente em
tecnologia Web (ASP.net) em que os acessos são controlados por
autorizações previamente definidas na aplicação.
O acesso à aplicação faz-se a partir de um browser, sendo a aplicação
compatível com o Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior.

O CPM está orientado para a execução de tarefas, sendo visível na
página inicial da solução a lista de tarefas pendentes do utilizador.
Diariamente é enviado um email para cada utilizador que tenha pelo
menos uma tarefa pendente (em curso ou em espera). Cada novo email
apresenta a situação atual de todas as tarefas que lhe estão atribuídas.
Esta solução está disponível em dois idiomas: português e inglês.

Breve descrição da aplicação
• O utilizador é guiado pelas
tarefas que tem para realizar.
• É enviado um alerta diário de
tarefas pendentes.
• As tarefas de utilizador estão
separadas das tarefas de equipa.
• Cada tarefa permite a realização
de várias ações no processo.

• É possível a pesquisas de tarefas
e de processos.
• Permite a gestão de favoritos.

Breve descrição da aplicação
• Está disponível em vários
idiomas.
• Permite flexibilidade e agilidade
na definição dos workflows.
• Permite a criação e gestão de
templates de workflows.
• Inclui uma componente de
interação com SAP.

• Tem visões consoante o estado
das tarefas e processos.
• Disponibilização de estatísticas.

Principais benefícios
A implementação desta solução permitiu aumentar a produtividade da
equipa, reduzir os custos e os tempos de resposta, bem como melhorar a
partilha de conhecimento interna e externa.
TEMPO

QUALIDADE

(redução do tempo de ciclo dos
processos e maior rapidez de
execução)

(melhorias qualitativas ao nível da
informação e do processo)

• Pesquisa

• Consulta
• Processos de aprovação
• Espera de informação

• Diminuição de erros
• Melhor nível de serviço
• Uniformização da informação
• Melhor qualidade da informação
• Comunicação mais eficiente

