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Encriptação
Soluções de conformidade regulatória

Gestão de registros

Setor público
Justiça e 

segurança pública
Saúde e 

Serviços Sociais
Planejamento e 
Obras públicas

Finanças e 
Administração 

Seguros
Propriedades e acidentes
Vida, Saúde e Anuidades

Administradores de externos

Ensino Superior
Admissão e Registros

Gestão administrativa 
e financeira

Gestão institucional
Gestão académica

Informática 
e comunicações
Gestão humana

Alta direção

Serviços Financeiros
Operações bancárias
Gestão de patrimônio

Cooperativas de crédito
Empréstimos

Saúde
Prontuário médico
Assistência médica
Registro-admissão 

de pacientes
Serviços financeiros 

para paciente
Seguro de saúde

Outras
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Manufatura

Comércio varejista
Transporte

Comércio internacional
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Alimentos e bebidas
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ONBASE EM DIFERENTES SETORES

LOCAL NUVEM

Uma plataforma Potencial ilimitado



Com OnBase você simplifica seu ambiente de TI e reduz silos 
de informação. É uma plataforma empresarial que unifica 
informações para o gerenciamento de conteúdo, processos e 
casos.
Capacidades principais de OnBase:

Enterprise Content Management (ECM) 
Líder do mercado de ECM*

Gestão de casos 
Plataforma de gestão de casos premiada e 
reconhecida pelos analistas**

Business Process Management (BPM)  
Workflow altamente configurável

Captura 
Um conjunto de software para captura multicanal

Enterprise File, Sync and Share (EFSS) 
Disponível com o ShareBase, uma solução para 
sincronização e compartilhamento de arquivos 
empresariais para interagir com o OnBase 

Todas as soluções e todos os aplicativos desenvolvidos 
no OnBase estão disponíveis para instalação local ou em 
nuvem e compartilham as seguintes vantagens essenciais da 
plataforma:

Dispositivos móveis 
Aplicativos nativos desenvolvidos para iPad®, 
iPhone®, Android® e Windows® Phone 

Integrações 
Ferramentas configuráveis para integração com 
qualquer aplicativo, inclusive aplicativos na nuvem

Segurança 
Opções de segurança nativas protegem suas 
informações em repouso, em movimento e em 
uso

OnBase é uma única plataforma que compartilha um único 
banco de dados, repositório de conteúdo e base de código. 
OnBase oferece uma plataforma para instalar, atualizar, 
proteger e integrar, em vez de diferentes tecnologias para 
gerenciar.

Uma plataforma Potencial ilimitado
OnBase transformou milhares de organizações em todo o 
mundo. A plataforma OnBase fornece a base tecnológica para 
a implementação de soluções ágeis e eficientes em toda a 
empresa. 

Uma plataforma única oferece:

Potencial ilimitado para as soluções
Hyland, criadora de OnBase e nossa rede 
global de parceiros agregam mais de 25 anos 
de experiência em desenho, implementação e 
suporte de nossas soluções. OnBase oferece 
uma plataforma escalável e de fácil configuração 
que suporta um número ilimitado de soluções. 
Desde aplicações específicas a sua empresa até 
soluções de serviços compartilhados comuns a 
todas as indústrias.

Potencial ilimitado para crescimento
OnBase suporta milhares de usuários e 
processa milhões de documentos em uma 
implementação. Não importa se você começar 
em um departamento o se você implementar 
em toda a empresa. OnBase permite expandir 
para novos departamentos como as suas 
necessidades mudam e sua organização evoluir 
para a empresa digital. OnBase é uma solução 
que irá manter atual e relevante.

Potencial ilimitado para o futuro
OnBase foi desenhado do início ao fim como 
uma plataforma de informação empresarial 
completa, inovadora, intuitiva e com grande 
desempenho. OnBase oferece atualizações 
anuais com as últimas inovações tecnológicas 
para que sua solução seja mantida com as 
tendências da indústria e as normativas. 

 
 
Veja como OnBase ajuda sua organização em OnBase.com

*Quadrante Mágico do Gartner para gestão de conteúdo empresarial; The Forrester Wave™: 
ECM Transactional Content Services, 3º trimestre de 2015

**Prêmios globais WfMC para excelência em gestão de casos; The Forrester Wave™: Dynamic 
Case Management, 1º trimestre de 2016.
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