
O QPR ProcessAnalyzer oferece a sua Empresa uma 
forma de melhorar rapidamente os seus processos.   
Usando dados existentes no sistema ERP da empresa, o 
QPR ProcessAnalyzer mostra exatamente como os seus 
processos evoluem na prática.
O QPR ProcessAnalyzer é focado tanto no usuário 
como no analista. Com poucos cliques, você descobre 
os fluxos de processo de negócio “as-is”, visualizando 
os caminhos dos processos e suas variações.   O QPR 
ProcessAnalyzer viabiliza a análise de dados de forma 
rápida e escalável. Aproveite melhor os dados dentro 
do contexto do processo que está sendo utilizado pelos 
usuários. 

Aumente a eficácia operacional pela descoberta e 
retirada de ineficiências no processo 
Diminua custos melhorando o desempenho do 
processo e com o contínuo monitoramento
Acelere a tomada de decisão. Reduza o tempo 
para a descoberta e solução de desvios
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QPR ProcessAnalyzer - A melhor visão para os seus processos

O QPR ProcessAnalyzer demonstra como os 
seus principais processos estão realmente 
acontecendo.

O levantamento de processos de forma 
convencional requer entrevistas demoradas 
que frequentemente fornecem resultados 
subjetivos. O QPR ProcessAnalyzer contudo, 
fornece resultado baseado em fatos e em 
tempo reduzido. 

Analisar com os fluxogramas, visualizações 
com análises de duração e influência: é o 
melhor caminho para descobrir variações 
de atividades que causam os problemas nos 
processos.

O QPR ProcessAnalyzer utiliza dados de di-
versos sistemas de negócios, sistemas típi-
cos incluindo ERP, CRM e SCM.

Os dados necessários podem ser importados 

automaticamente. Isso é feito usando os 
Kits de Integração do QPRProcessAnalyzer, 
por exemplo com: SAP, Oracle EBS, Sales-
force, etc. 

As extensões do QPR ProcessAnalyzer per-
mitem rápida integração dos dados com 
vários Sistemas em nuvem ou rede para 
monitoramento contínuo e geração relatóri-
os automatizados.

www.qpr.com



Comunique e colabore
Envolva sua Empresa e gestores no processo com a ajuda de análises 
visuais e relatórios disponibilizados pelo QPR ProcessAnalyzer. Os 
processos atuam como motivadores apoiando à gestão de mudança 
e facilitando a comunicação. Você terá uma base das informações do 
processo permitindo além de compartilhar os modelos de processo, 
também coletar ideias de melhorias. A documentação da Empresa 
estará sendo mantida atualizada com as mudanças nos processos.

Integração de dados automatizada
Os Kits de Integração do QPR ProcessAnalyzer permitem integrações 
diretas com sistemas de origem, sem a necessidade de outros soft-
wares. As extensões do QPR ProcessAnalyzer permitem a extração 
continua de dados e envio de relatórios customizados automatizados 
via e-mail com o desemprenho do processo.
Os Kits de Integração do QPR ProcessAnalyzer atuam com SAP, Ora-
cle EBS, Salesforce, Microsoft SQL, OLE DB e ADO.NET.

Opções de Implementação
O QPR ProcessAnalyzer é escalável atendendo desde um único 
usuário até a Corporação como um todo. O QPR ProcessAnalyzer Pro 
pode ser implementado em Nuvem (cloud) ou instalações próprias 
suportando grandes volumes de dados, assim como suporta mul-
tiusuário. O QPR ProcessAnalyzer Xpress é a versão standalone para 
usuários individuais, atendendo consultores, analistas de processo, 
auditores e donos de processo. Simples upgrade para soluções em 
nível corporativo. 

www.qpr.com
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“O QPR ProcessAnalyzer economiza tempo com a visualização 
e rapida identificação de áreas para melhorias de processos”

Mr. Arto Puukko, gerente de Desenvolvimento de Processos, grupo de Qualidade, Vaisala 

A partir de dados para process intelligence
O QPR ProcessAnalyzer transforma conjunto de dados brutos em for-
mato visualmente compreensível.

O QPR ProcessAnalyzer fornece process intelligence, incluindo: 
Análise de Fluxo - visualização de processo com durações,  
volumes e tempos
Análise de Variação - demonstra todas as variações de processo 
em uma única visualização
Análise de Duração - entendimento visual de diferentes fluxos tor-
nam mais fácil de identificar gargalos no processo
Análise de Caminhos - apresenta as opções de atividades utiliza-
das em um evento específico 
Análise de Influência - visão abrangente das possíveis causas de 
problemas com os processos

O QPR oferece a melhor opção para os Pro-
cessos de Negócio 
Para mais informações sobre os produtos QPR, entre em con-
tato com a Versys Consulting: 
e-mail:  versys@versysconsulting.com.br
Fones:  19 3327-4126 – Região de Campinas
 11 2305-5944 – São Paulo

Meça, Analise, Melhore
Gerenciamento de Negócios:

Analistas e Donos de Processo:
  Obtenham dados sobre desempenho do processo       
  Entendam o impacto das melhorias
  Identifiquem e priorizem rapidamente potenciais mel  

      horias

  Descubra seus reais processos (“as-is”), de forma 
completa

  Mantenha-se atualizado, acesse e siga tendências em 
processos

  Obtenha dados para gestão proativa de processos


