
Quando você gasta menos tempo 
pesquisando e mais tempo atuando. 

A Solução 
APRENDER

Isso é trabalho inspirado
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NetKnowledge (desenvolvido por BA 
Insight)

Economize tempo, aumente a produtividade e 
simplifique os fluxos de trabalho expandindo e 
unificando sua pesquisa corporativa. 

O NetKnowledge substitui o processo lento e 
frustrante de pesquisar em diferentes sistemas e 
aplicações individualmente por uma experiência 
de pesquisa rápida, segura e conhecida. Com o 
NetKnowledge, você pode criar uma fonte da verdade 

única e unificada incluindo todos os documentos, 
ideias, políticas e outras informações essenciais 
armazenadas em diferentes sistemas em sua 
organização. O NetKnowledge também simplifica 
os fluxos de trabalho, tornando o NetDocuments 
parte da sua solução de pesquisa corporativa sem 
exigir que você baixe e indexe repetidamente o 
conteúdo. E ainda respeita as restrições de acesso 
a dados existentes estabelecidas na origem dos 
dados, garantindo que as pesquisas retornem apenas 
informações que as pessoas estão autorizadas a ver.

O APRENDER torna seus documentos tão inteligentes quanto seu pessoal, 
transformando todo o seu conteúdo em uma fonte da verdade única, inteligente e 
totalmente pesquisável. Com a crescente família de produtos APRENDER, você pode 
fornecer acesso mais rápido, fácil e seguro às informações das quais suas equipes 
dependem, obter um entendimento mais profundo e prático dos seus documentos e 
de como as pessoas os utilizam, além de tornar seu conteúdo ainda mais produtivo e 
um mecanismo inteligente para o seu crescimento e sucesso.
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Obtenha as informações necessárias para ajudar a 
melhorar o comportamento do usuário, moldar os 
resultados dos negócios e obter mais valor do seu 
investimento no NetDocuments.

O Analytics fornece análise de dados e ferramentas 
de visualização que você pode usar para transformar 
diversas atividades do usuário, desempenho do 
sistema e dados de colaboração da equipe em 
informações detalhadas que liberarão todo o potencial 

A tecnologia principal inclui:

Opções adicionais de tecnologia:

da sua solução NetDocuments. Com o Analytics, você 
pode identificar rapidamente quem está usando o 
NetDocuments mais (ou nem um pouco), recompensar 
os principais colaboradores e incentivar o aumento da 
participação. Você pode ver como suas equipes estão 
trabalhando juntas e encontrar áreas para melhoria e 
treinamento. E você pode monitorar o desempenho de 
todo o seu sistema NetDocuments, para que possa se 
dedicar a áreas problemáticas e maximizar seu ROI. 
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Transparência é a nova expectativa 
O NetDocuments Analytics fornece informações detalhadas sobre seus negócios, departamentos e projetos, 
para que todos em sua organização possam gastar menos tempo procurando respostas e mais tempo 
focados nas principais tarefas que alimentam seu crescimento e sucesso. 

• Compartilhe informações e experiência 
O Workspace Analytics torna mais fácil identificar os 
usuários mais ativos e principais contribuintes, para 
que você possa promover ativamente a colaboração 
e o compartilhamento de conhecimento em sua 
organização.

• Monitore o desempenho do sistema 
O Repository Analytics proporciona uma visão 
da velocidade e uso do sistema, além de muitos 
outros dados de desempenho essenciais, para que 
você saiba que está obtendo o máximo do seu 
investimento no NetDocuments. 

Obtenha uma visibilidade mais ampla de como as pessoas estão 
usando o NetDocuments

• Maximize o ROI  
O Cabinet Analytics fornece os dados que você 
precisa para entender como suas equipes 
trabalham, permitindo identificar áreas de melhoria 
e treinamento direcionado.

O NetDocuments Analytics oferece a seus líderes de negócios, equipes de prática 
e administradores de TI as ferramentas analíticas e informações detalhadas de que 
precisam para compreender e melhorar o comportamento do usuário, moldar os 
resultados empresariais e maximizar o valor das informações que impulsionam 
seus negócios.

Com o Analytics, você vê exatamente quando e como os usuários estão interagindo 
com seu sistema do NetDocuments, para que possa tomar medidas ativas para 
intensificar a adoção do usuário, aumentar o valor do seu sistema de gestão de 
documentos (DMS) e transformar suas informações em um recurso ainda mais 
poderoso para impulsionar o sucesso em sua organização.

Analytics

Tecnologia principal
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NetKnowledge desenvolvido por BA Insight

• Encontre tudo que você precisa
Identifique documentos importantes, 
especialistas, parceiros de negócios e outras 
informações anteriormente bloqueadas em 
aplicativos e sistemas empresariais separados 
com uma pesquisa rápida e conveniente.

• Obtenha respostas precisas para 
perguntas cruciais 
Organize as melhores práticas e destaque as 
respostas oficiais usando contribuições de gestão 
do conhecimento e recursos de aumento de 
termos-chave.

Localize documentos e recursos instantaneamente em toda a sua organização 

• Proteja a experiência do usuário e seus 
documentos
Reforce a confiança dando aos colaboradores 
acesso rápido e seguro a todas as suas melhores 
informações por meio de uma experiência de 
pesquisa simples.

Para competir e ter sucesso, seus colaboradores precisam de acesso instantâneo e 
confiável a todas as melhores ideias, políticas oficiais e conhecimento coletivo que 
sua organização tem a oferecer — não importa onde estejam. Nesse ambiente, 
uma coleção limitada e desarticulada de ferramentas de pesquisa que só podem 
localizar informações em aplicativos ou sistemas específicos levará inevitavelmente 
à confusão, alinhamento inadequado e perda de tempo.

O NetKnowledge resolve esse problema, reunindo todos os seus dados, 
documentos e sistemas em uma única fonte da verdade coesa e unificada, para 
que seus usuários possam encontrar rapidamente todas as informações de que 
precisam, em toda a organização, com uma única pesquisa.

Tecnologia adicional

Aumente o compartilhamento de conhecimento sem o risco 
O NetKnowledge permite que você ignore toda a personalização e mapeamento de metadados demorados 
que geralmente acompanham as soluções de pesquisa corporativa. Com o NetKnowledge, você pode reunir 
rapidamente toda a sabedoria e conhecimento coletivos por meio de uma única ferramenta de pesquisa, 
enquanto mantém as informações confidenciais protegidas e ocultas das pessoas sem os direitos de acesso 
apropriados.



Quando grandes mentes 
jurídicas podem pensar 
da mesma forma.

Isso é trabalho inspirado

Transforme todo o seu conteúdo em 
uma fonte da verdade inteligente 
e totalmente pesquisável com o 
APRENDER. Com essa família de 
produtos crescente, você pode 
aproveitar tanto o poder dos seus 
documentos quanto a sabedoria e 
experiência dos seus principais usuários. 

O APRENDER torna mais rápido, fácil 
e seguro o acesso das suas equipes 
às informações de que dependem, ao 
mesmo tempo que fornece a você uma 
compreensão mais detalhada de como 
utilizam esse conteúdo para alimentar 
seu crescimento e sucesso. 

Dê às suas equipes as ferramentas 
de que precisam para o Trabalho 
Inspirado. 

Obtenha o APRENDER hoje mesmo.

Para saber mais, visite 
www.NetDocuments.com 
ou ligue para 
+55 21 4040.4623.


