
E-FLOW BPM

Processos mais simples e rápidos

DESAFIOS
Vivemos a era da Transformação Digital, impulsionada por imprevistos, riscos e nova
rotina do trabalho remoto, cada vez mais empresas precisam conduzir seus processos
de negócios de forma dinâmica e precisa, permitindo que as ações sejam mapeadas e
digitalizadas em fluxos de negócios capazes de responder rapidamente às novas
condições e demandas, respeitando todas as regras de segurança e compliance
existentes na organização.
BPM (Business Process Management) é a chave para atender e superar estes desafios,
pois permite criar e atualizar processos de negócios rapidamente, em uma plataforma
unificada, tudo de forma eficiente e ágil.

O QUE É BPM?
Business Process Management (BPM) é uma abordagem para identificar, desenhar,
implantar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar, atualizar e melhorar
processos de negócio.

O BPM considera:
• As pessoas e como elas trabalham juntas;
• A descoberta, análise, redesenho e implantação de processos;
• O cumprimento dos objetivos sustentados pelos processos;
• O gerenciamento dos processos;
• Mudanças na organização, possibilitando atualização e sugerindo novos papéis.



SOLUÇÃO BPM E-FLOW
O E-Flow é uma solução adequada para todas as empresas,
independente de seu segmento de mercado ou tamanho.
Com interface de design intuitiva, você atualiza, melhora e
acelera seus processos de negócios de forma fácil e rápida
através da funcionalidade de arrastar e soltar. Além disso, o E-
Flow pode ser integrado a sistemas de documentos, ERP, CRM e
outros recursos empresariais. E-Flow, diferente de outras
tecnologias, é uma solução sem a necessidade de escrever
código, e é totalmente customizável e acessível.
A solução Netoloji BPM E-Flow ajuda sua organização a
simplificar e automatizar a operação, fornecendo acesso
imediato às informações valiosas com o objetivo de melhorar,
direcionar seus negócios, acelerar o crescimento e obter
rentabilidade, capitalizando produtividade e competitividade.

CARACTERÍSTICAS QUE 
FAZEM A DIFERENÇA

Imagine sua operação sem erros,
aderente ao compliance e mais
eficiente com o E-FLOW, inteire-se
das principais funcionalidades:
• Operação fácil
• Integração poderosa
• Notificação instantânea
• Relatórios e Análises
• Conexão remota
• Baixo custo
• Disponível para Web e Mobile

CAPACIDADES DO 
BPM E-FLOW

Processos Otimizados
Identificar, mapear e ajustar processos de
negócios permitem que o trabalho de toda a
organização flua com mais agilidade e
praticidade.
Pessoas Preparadas
Envolver e preparar as pessoas desde a adoção
do BPM, criando a comunicação, engajamento,
interação e motivação do time técnico e de
negócios.
Tecnologias Apropriadas
Utilizar as tecnologias e recursos especificos,
para se ajustar ao ambiente corporativo e às
demandas de negócio, permitem implantar
gestão por processos com praticidade fluida,
resultando melhorias contínuas e sucesso.

01.

02.

03.

RECURSOS

• Plataforma no-code

• Modelagem e automação de processos de forma visual

• Criação rápida de formulários

• Conexão com APIs e web-services

• Monitoramento de processos em tempo real

• Envio de e-mails personalizados para cada etapa e processo



BENEFÍCIOS

• Garante a aplicação das regras promovendo execução de processos alinhados ao
planejamento estratégico, eliminando desvios e gastos desnecessários

• Garante a visibilidade e gestão em tempo real, elevando a produtividade
• Reduz riscos, fornecendo meios que garantem a rastreabilidade das ações de cada usuário
• Promove a colaboração entre TI e analistas de negócio para documentar e implementar os

processos
• Permite transformar dados brutos do processo em informações valiosas e inteligentes, para

impulsionar e melhorar o desempenho dos negócios
• Elimina o retrabalho e promove a padronização dos processos de negócio
• Diminui o tempo de conclusão de tarefas
• Permite visualizar sobrecarga de tarefas

LET’S DESIGN PROCESS!

Netoloji é uma empresa de software inovadora e dinâmica, especializada em BPM 
(Business Process Management), colaborando para que empresas digitalizem, 

melhorem e acelerem seus processos de negócios com E- Flow BPM. 
Possui escritórios em Ancara, Istambul, Izmir e Chicago.

Opera com mais de 200 Parceiros de Negócios, dentre eles a SicoloS , contando 
com 56 parceiros internacionais, em mais de 30 países somam 700 clientes 

operando cerca de 65.000 usuários.

E-Flow BPM - A short introduction to task pool and 
process designe

http://sicolos.com.br/e-flow-bpm/

A SicoloS Tecnologia é o parceiro representante 
oficial no Brasil.

No mercado desde 2010, a SicoloS é expert em 
automação e otimização de processos.

Atende todo o Brasil através de seus escritórios 
na cidade de São Paulo

Av. Paulista, 575 / 19 Andar - São Paulo - SP 

Av. Liberdade, 1000 / 9 Andar - São Paulo - SP 

(11) 3522-1099

contato@sicolos.com.br 

www.sicolos.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=fUg8gC8bels
http://sicolos.com.br/e-flow-bpm/
http://www.sicolos.com.br/

