Como escolher o melhor
fornecedor de ECM
para você

Com centenas de fornecedores de gestão de conteúdo empresarial (ECM), escolher o
melhor para você pode ser difícil. Esta metodologia detalhada ajudará a selecionar
rapidamente as opções mais adequadas às necessidades da sua organização.
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Começando a sua pesquisa pelo Gartner Magic Quadrant,
você terá uma excelente visão geral dos fornecedores
e poderá começar a identificar os fornecedores mais
adequados à sua organização.
O passo fundamental é determinar o que é importante
para você. Algumas empresas começam diretamente
pelos fornecedores no quadrante “liderança”. Outras já
têm requisitos bastante específicos, como a oferta de
funcionalidades em nuvem, e analisam as descrições com
o objetivo de identificar fornecedores com um excelente
histórico nessas áreas. Ao avaliar fornecedores, considere
os seguintes fatores:

·· Capacidade de oferecer um amplo conjunto de recursos de gestão
de informações e conteúdo em uma plataforma única
·· Viabilidade no longo prazo dentro do seu mercado e da sua
organização
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·· Investimentos em nuvem como opção para implantação
·· Experiência comprovada em atender aos requisitos da sua
solução

4. Guia de perguntas
para o seu fornecedor

FORNECEDOR SELECIONADO

Esses fatores ajudarão a selecionar de três a seis
fornecedores antes de passar à etapa seguinte.
O que avaliar em uma demonstração:

Solicitação de proposta (RFP)
As respostas à sua RFP serão detalhadas e exigirão muito
tempo de análise. Portanto, o ideal seria receber respostas
apenas dos fornecedores mais adequados.
Você aprenderá muito sobre esses fornecedores com
base nas respostas que receber. Alguns se eliminarão
a si próprios, afirmando que não se adequam aos
seus requisitos ou descumprindo os prazos que você
estabeleceu. Ao receber uma resposta, estes são alguns dos
itens que você deve buscar:

·· Novas revelações sobre os desafios de negócios que você
enfrenta
·· Capacidade de configurar, manter e expandir a solução
internamente com facilidade
·· Evidência da estabilidade e experiência do fornecedor
Agora que você reduziu suas alternativas a dois ou três
fornecedores, a parte divertida começa. Esses fornecedores
tentarão conquistar você apresentando seu software e
experiência durante uma visita à sua empresa.

Demonstração na sua organização
Obviamente, sua meta é descobrir se os fornecedores
poderão satisfazer seus requisitos funcionais. Isso será
esclarecido durante as demonstrações.
Não se deixe influenciar pelas personalidade das pessoas
na sala. Se você escolher esse fornecedor, essas pessoas
provavelmente não estarão na equipe com a qual você
trabalhará durante a implantação. Em vez disso, tente
avaliar como seria trabalhar com o fornecedor no longo
prazo. Peça uma lista de outros clientes no seu setor,
tanto antigos quanto mais recentes, com quem você possa
conversar.
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·· O fornecedor deu atenção ao que você disse? A demonstração foi
personalizada, levando em conta os seus requisitos específicos?
·· O fornecedor conseguiu demonstrar especialização específica no
setor?
·· O fornecedor inspirou confiança quanto aos recursos de
treinamento e à metodologia de implantação?
Após receber as respostas a essas perguntas, é bem
provável que você chegue a uma seleção final de dois
ou três fornecedores que satisfazem seus requisitos
funcionais e podem oferecer boas referências de outros
clientes.

Guia de perguntas para o seu fornecedor
Agora que você tem todas essas informações, você
provavelmente está se perguntando qual é a próxima
etapa.
Embora um fornecedor possa satisfazer suas necessidades
imediatas atuais, é preciso considerar até que ponto
você está seguro de que ele conseguirá atender às suas
necessidades futuras. Também é hora de identificar não
só O QUE o produto faz, mas COMO o faz. Isso fará muita
diferença para determinar como você personalizará e
adequará o produto a partir da licença inicial, bem como
qual será o custo total da solução.
Para determinar as perguntas certas a fazer, consulte:
Perguntas a fazer ao seu fornecedor

.

