QPR
ProcessDesigner

Improve Process Awareness!
O QPR ProcessDesigner oferece à sua organização
uma solução poderosa para descrever, analisar,
comunicar e aprimorar seus processos. O Software é totalmente focado no usuário empresarial,
fundamentado na premissa de que o gerenciamento de processos efetivo é impossível sem sua
participação ativa.
O QPR ProcessDesigner suporta várias iniciativas
e métodos de gerenciamento orientados a processos, como gerenciamento de qualidade (ISO9000,
LEAN, Six Sigma, EFQM), conformidade com
normas regulatórias (SOX, Basel II, Solvency II),
Análise de Processos de Negócios (BPA) e Monitoramento de Atividades de Negócios (BAM).
Com o QPR ProcessDesigner você pode
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Desenhar e manter modelos de processo de forma
eficiente
Analisar bens e relacionamentos de modelos
Integrar a documentação existente
Analisar a utilização e alocação de recursos
Publicar modelos de processos online
instantaneamente e em produtos Microsoft Office®
Corrigir problemas através da eficaz colaboração
online
Disponível em 26 idiomas, inclusive português.
Totalmente localizado para o Brasil.

Software de Gerenciamento de processo QPR ProcessDesigner
O Software de Gerenciamento de processo
QPR ProcessDesigner proporciona à sua
organização um ambiente multi-usuário e
completamente inclusivo para descrever,
analisar, comunicar e aprimorar seus
processos. O QPR ProcessDesigner é único em
capacidades de gerenciamento de processo
efetivas, ao mesmo tempo em que é de fácil
utilização como ferramenta de produtividade,
para uso no dia a dia de trabalho. Isso o torna
a escolha perfeita

para as organizações que buscam transformar
a melhoria de seus processos em uma
iniciativa contínua, voltada aos negócios, em
lugar de um exercício ocasional de TI.

se aplique às suas funções. O seu Gerente
de Qualidade, por exemplo, terá interesse em
aspectos diferentes dos processos do que o
seu Gerente de TI ou Gerente de Risco.

O QPR ProcessDesigner captura informações
de processos na forma de modelos, ao invés
de uma coleção de diagramas. Isso torna
o trabalho de manutenção dos processos
significativamente mais eficiente e permite a
cada parte interessada visualizar e analisar o
modelo através do ponto de vista que melhor

A abordagem baseada em modelo também
permite o gerenciamento centralizado dos
recursos alocados nos processos, como
equipes, sistemas de TI e documentos, bem
como da notação usada para descrever seus
processos, para assegurar um modelo de
processo consistente.

www.qpr.com

“O QPR torna o desenvolvimento de processo e a obtenção de uma
orientação ao cliente extremamente fáceis”
Riku Kolhonen, Gerente de Qualidade da SKANSKA Residential Constructions

O software de gerenciamento de processos QPR ProcessDesigner integra-se facilmente aos sistemas de gerenciamento de documentação, como, por exemplo,
o Microsoft SharePoint, de maneira a oferecer prontamente aos usuários de informações de processos, um ponto único de acesso a toda a documentação do
mesmo. Conteúdos adicionais (Normas, Procedimentos, etc.) que estão nos arquivos de sistemas, na web ou redes locais podem ser adicionados facilmente,
arrastando-os até o local desejado nos fluxos de processos. O conteúdo é, então, automaticamente ligado ou embutido à sua documentação de processo.
O modelo de processo descrito com o QPR ProcessDesigner é automaticamente publicado no formato HTML dinâmico no Portal QPR, o portal de processos on
line, que os usuários utilizarão para acessar e analisar informações. A partir do Portal, a informação pode ser publicada pelos usuários nos formatos Microsoft
Word, Excel e Power Point, bem como PDF, XML, XAML e ebXML.
Muitas iniciativas de gerenciamento orientadas a processos (como sistemas de gerenciamento de qualidade, conformidade regulatória e risco, EFQM e
Malcolm Baldrige) necessitam que sua organização formalize os procedimentos de melhoria, como avaliações de riscos, ações corretivas e preventivas e
atividades de controle. O Portal QPR oferece aos usuários atividades de colaboração baseadas em formulários web, permitindo que reportem incidentes,
adicionem comentários e compartilhem idéias. Os administradores podem, então, aplicar esses formulários web para atribuir tarefas e monitorar o follow-up.
A execução das ações baseadas em formulários web pode ser automatizada com suporte para Microsoft Windows Workflow Foundation.
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QPR Software Plc
A QPR Software Plc Oferece os melhores serviços e softwares para desenvolvimento da arquitetura de processos e empresarial. A QPR possui
mais de 1500 clientes nos setores público e privado, atuando em mais
de 50 países. A QPR está relacionada na NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

QPR Suite 2014 - Excelência em processo do Planejamento aos Resultados!
O QPR ProcessDesigner é parte da família de produtos QPR
Suite 2014, que oferece as seguintes ferramentas para ajudálo a projetar, atingir e compreender seus objetivos:
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QPR ProcessAnalyzer
Para obter Discernimento do Processo
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QPR ProcessDesigner
Para aprimorar o Conhecimento do Processo
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QPR EnterpriseArchitect
Para alinhar TI com Negócios
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QPR Metrics
Para atingir Metas!

A Versys Consulting é focada em aumentar a competitividade de seus
Clientes. Nossa meta é gerar segurança e confiabilidade para nossos
Clientes, procurando adequar a estratégia da área de Tecnologia de
Informação ao Negócio da Empresa. Dessa forma, otimizando investimentos e buscando o equilíbrio de melhores resultados com base nos
objetivos planejados.
A equipe Versys tem vasta experiência em demandas de TI e melhoria
de Processos. Aplicamos metodologias próprias, identificando os melhores cenários para as decisões mais relevantes de nossos Clientes.
Para mais informações sobre os produtos QPR, entre em contato com a
Versys Consulting:
e-mail:
Fones:

versys@versysconsulting.com.br
19 3327-4126 – Região de Campinas
11 2305-5944 – São Paulo

Para saber mais sobre a Versys Consulting, visite:

www.versysconsulting.com.br
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