
O QUE IMPEDE SUA

EMPRESA DE  SER MAIS

ÁGIL E PRODUTIVA?

BPM

Como a solução funciona:

Protagonize a transformação digital do 
seu negócio tirando os processos do 
papel rapidamente. Com o BPM você 

automatiza desde solicitações 
cotidianas até processos de aprovação 
de alta complexidade. 

Tenha automação de processos e permita que as 
especificidades de cada negócio sejam sistematizadas e 
controladas via software, sem a necessidade de grandes 
investimentos em desenvolvimento e customização.

Substitua solicitações, aprovações e formulários em 
planilhas ou papel por processos com formulários 
eletrônicos automatizados que facilitam a gestão das 
demandas de todas as áreas, trazendo mais 
transparência e velocidade para os processos cotidianos. 

A solução atende de processos simplificados, que 
qualquer pessoa na empresa pode desenhar, a processos 
complexos e integrados a sistemas de gestão.

A ferramenta traz diversos modelos de processos 
prontos e interface fácil e intuitiva, que permite 
descentralizar a criação de fluxos para todas as áreas, 
aumentando a velocidade na adoção de processos e 
tirando a sobrecarga em TI.

Conte ainda com Analytics para identificar ineficiências 
que afetam a produtividade e competitividade de sua 
empresa, através de indicadores de monitoramento de 
performance em processos. 

Conte com modelos de assinatura flexíveis, baseados no 
uso do produto em volume de execuções ou também no 
modelo tradicional por usuários.

O BPM da Senior ajuda a superar desafios:

» Falta de produtividade;

» Perda de prazos;

» Tarefas que caem no esquecimento; Tarefas que caem no esquecimento;

» Falta de rastreabilidade de solicitações; Falta de rastreabilidade de solicitações;

» Problemas de compliance;

» Gargalos e sobrecargas de processo.

Benefícios com o uso do BPM:

Simplificação dos processos;

Aumento de produtividade;

Eliminação de gargalos;

Maior controle, transparência e rastreabilidade;

Otimização da carga de trabalho das áreas;

Maior eficiência organizacional e competitividade.

Descubra como é fácil e rápido 

automatizar  seus processos com o BPM 

da Senior em apenas três passos:

Crie seu formulário
1

Desenhe seu processo
2

Comece a utilizar
3



senior.com.br senior.sistemas1(11) 95485-03000800.648.3300

Vá além do sistema com mobilidade:

VEJA COMO A SOLUÇÃO SE APLICA
NOS PROCESSOS DA SUA EMPRESA:

Integre os processos do seu workflow com o 

aplicativo Decision Center e leve as aprovações 

para dispositivos móveis de forma simples e 

rápida para facilitar a tomada de decisão, 

realizando aprovações em qualquer lugar. 

APOSTE NA TECNOLOGIA PARA TRANSFORMAR SEUS RESULTADOS, FALE COM A SENIOR

✓ Solicitação de Assistência Técnica

✓ Aprovação de verba de marketing

✓ Aprovação de Descontos

✓ Aprovação de Propostas

Vendas / Comercial

✓ Processo de admissão de pessoal

✓ Aprovação de treinamentos

✓ Processo de desligamento de pessoal

✓ Processo de movimentação

✓ Processo de inovação

Recursos Humanos

✓ Helpdesk de TI

✓ Compras Técnicas

✓ Solicitação de mudanças

Tecnologia da Informação

✓ Aprovação de Projetos

✓ Elaboração de Produtos

✓ Solicitação de mudanças

Produto / Engenharia

✓ Normas e procedimentos

✓ Gestão de não conformidades

✓ Gestão de Planos de Ação

✓ Auditorias

Gestão da Qualidade

✓ Gestão de Contratos

✓ Aprovações de compras

✓ Aprovação de crédito

✓ Requisição de despesas

✓ Prestação de contas de despesas

Área Administrativa / Financeira

Vá além do sistema com mobilidade:

aplicativo Decision Center e leve as aprovações 


