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CASOS DE SUCESSO
APPS CUSTOMIZADAS

SECTOR DE ACTIVIDADE: RECURSOS HUMANOS / SERVIÇOS / MULTINACIONAL
APP: Xecompex Document Splitter (XDS)

TEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO: 3 meses

ÁREA DE INTERVENÇÃO: FACTURAÇÃO

RESULTADOS:

Cliente com necessidade de separar e catalogar
lotes de facturas para integração com ERP
interno de forma automatizada, sendo que o
processo era quase na sua totalidade manual
e com grande dependência de recursos
humanos.

Uniformização do processo/workflow a nível
internacional;

Após análise conjunta do Workflow e processos
necessários para colmatar a necessidade
identificada, a equipa de analistas Xecompex
desenvolveu à medida do cliente uma
aplicação customizada que permite de forma
automatizada separar, catalogar e arquivar os
documentos para posterior integração com o
ERP.

Solução comercializada em modo SAAS
(software as a service);

Integração com ERP;
Processo mais rápido e eficiente – ONE TOUCH;

Libertação de recursos humanos para áreas
mais críticas.

SECTOR DE ACTIVIDADE: SOCIEDADES DE ADVOGADOS
APP: Xecompex Workflow Suite (XWS)

TEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO: Uma semana

ÁREA DE INTERVENÇÃO: GESTÃO DE PROCESSOS

RESULTADOS:

Cliente com necessidade de digitalizar, arquivar,
e gerir processos para integração com a
solução MICROSOFT Sharepoint Online 365.

Integração com MSFT Sharepoint Online 365;

Através da instalação e parametrização da
solução XWS, e com recurso a um Xerox MFP
Altalink C8055, permitimos integrar o processo
de desmaterialização dos processos com a
solução residente do cliente Microsoft
Sharepoint Online 365.

Maior segurança na gestão de processos
e dados.

Processo mais rápido e eficiente;

SECTOR DE ACTIVIDADE: DISTRIBUIÇÃO / RETALHO / COMÉRCIO
APP: Xecompex Mobile Print (XMP)

TEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO: Uma semana

ÁREA DE INTERVENÇÃO: VENDAS E SERVIÇOS

RESULTADOS:

Cliente com força de vendas de elevada
dimensão, dispersa pelo território nacional
(continente e ilhas), necessitava que fosse
possível a impressão através de iPAD e, em
adicional, que ficasse disponível a recolha das
impressões em qualquer equipamento da
empresa, em qualquer lugar.
A solução XMP instalada no cliente veio
permitir a possibilidade de imprimir através
daquele dispositivo IOS por email ou airprint.
Ficou acessível a toda a força de vendas libertar
os seus documentos através da colocação de
um PIN ou QR CODE.
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Mobilidade e acessibilidade totais;
Processo mais rápido e eficiente;
Segurança reforçada na gestão de vendas
e serviços.

