
Aplicativos de negócios são fundamentais para as operações diárias de uma organização. Esses sistemas são 
o cerne de muitos processos essenciais, mas pode ser que tenham acesso apenas a menos da metade dos 
dados e documentos na sua organização.

Milhares, ou talvez até milhões, de arquivos em papel e conteúdo eletrônico (e-mail, fax, etc.) permanecem 
fora desses sistemas vitais para que os negócios corram sem percalços. Armazenar esse conteúdo em 
arquivos em papel, compartilhamentos de rede e outros aplicativos de software em silos significa que 
o usuário precisa pesquisar em vários lugares para encontrar informações, e é possível que ainda não 
encontre o documento que precisa. A pesquisa por informações extraviadas ou mal arquivadas não só 
consome recursos preciosos, mas também compromete o processo decisório.

Integre aplicativos, transforme 
a empresa com OnBase



No mercado atual, o OnBase by Hyland é um dos 
sistemas de gestão de conteúdo empresarial (ECM) 
mais fáceis e rápidos de integrar. Até o momento, 
o OnBase já se integrou a mais de 500 aplicativos 
diferentes, sem programação personalizada.

Com o Application Enabler, sua plataforma de 
integração pronta para uso, o OnBase integra-se aos 
seus aplicativos de negócios com apenas alguns cliques 
no mouse. Em vez de semanas ou meses, a maioria 
de nossos clientes conclui suas integrações em apenas 
algumas horas. E como não é necessário programação 
personalizada, a organização atualiza o OnBase sem se 
preocupar com os efeitos nos seus sistemas centrais.

“Levamos menos de um dia para ativar nosso 
primeiro conjunto de telas Lawson para 
digitalização. Depois que a equipe da Lawson 
começou a conversar sobre uma atualização, fiquei 
preocupado como isso afetaria o OnBase. Mas 
quando realizamos nossos testes, descobrimos 
que não precisávamos fazer nenhuma alteração no 
OnBase. Configuramos a solução uma vez e fizemos 
poucas alterações ao longo do tempo.”
 – Ann Ortega, gerente, informática clínica, The MetroHealth System

A integração com o OnBase oferece aos usuários um 
local central para acessar todas as informações que 
precisam. O conteúdo é encontrado com um toque 
de tecla ou clique no mouse, pois o OnBase aproveita 
informações dos aplicativos de negócios para entregar 
ao usuário exatamente o documento que ele precisa, 
quando precisa. Consequentemente, as pessoas nunca 
precisam sair das telas do dia a dia com as quais já 
estão familiarizadas. 
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Além disso, usuários já não precisam digitar dados em 
vários sistemas. Após as informações serem inseridas 
no seu aplicativo principal, os usuários podem acessá-
las através do OnBase. A equipe não precisa mais 
sair de um sistema e fazer login em outro ou ir a um 
arquivo físico para encontrar um documento. Muitos 
usuários nem percebem que estão usando o OnBase. 
Eles simplesmente encaram a funcionalidade adicional 
como um novo recurso do software de negócios.

Com informações a seu alcance, os usuários tomam 
decisões mais bem informadas em menos tempo. 
Assim, o tempo é dedicado a atividades que afetam os 
negócios e a lucratividade.

Com um mínimo de programação personalizada, o 
OnBase oferece várias ferramentas de integração que 
criam uma comunicação de mão dupla entre o OnBase 
e um aplicativo.  

Ao usar nosso Enterprise Integration Server (EIS), o 
OnBase garante uma troca de dados praticamente em 
tempo real entre os dois sistemas, assegurando que a 
equipe trabalhe com as informações mais atualizadas 
e corretas. Com nossos conectores para aplicativos 
como SAP, Lawson e PeopleSoft, você integra o OnBase 
com os aplicativos de negócios existentes na sua 
organização.

O OnBase leva o valor dos seus investimentos em 
tecnologia a toda a empresa. Isso significa que o 
investimento inicial no OnBase continuará a atender 
suas necessidades de negócios a longo prazo.

Saiba mais em OnBase.com/Integração »

“Em apenas cinco horas, obtivemos uma solução no nível de API com SAP que vai 
muito além de simples screen scraping.”

– Tony Morrissey, gerente de sistemas, United Biscuits

https://www.onbase.com/pt-BR/produto/fortaleza-do-nucleo-da-plataforma/integracoes

