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Uma nova forma de construir uma visão organizacional sob a ótica de processos
de negócio, com integração de sistemas, estruturação de informações e
automação de atividades.

O Fusion vai mudar o seu negócio.

Você conhece o futuro dos sistemas?
O Neomind Fusion caracteriza-se fundamentalmente pela sua flexibilidade e capacidade de dar às
organizações o nível de eficiência necessário para manterem-se competitivas em seus negócios. O
software funciona em ambiente Web e permite integração com diferentes bases de dados de outros
softwares.

O Fusion pode mudar o seu negócio oferecendo:
Ÿ Medição de desempenho de processos com fácil visualização de gargalos;
Ÿ Framework de processos (sistemas legados construídos de acordo com as atividades);
Ÿ Otimização de tempo e de recursos através da automação dos processos;
Ÿ Estruturação inteligente de informações dos processos em um único local;
Ÿ Mobilidade para acesso através de smartphones ou tablets.

A Qualytool
A Qualytool
Consulting Group
é uma empresa
especializada em
Gestão e
Automação de
Processos de
Negócio que tem
por objetivo
agregar valor aos
negócios dos
clientes
transformando
informação em
resultado.

O BI torna possível a
construção de painéis de
indicadores em tempo real,
integrados com outros
sistemas ou com as
informações dos processos.
O Fusion é um software
Web e pode ser acessado
de qualquer local com
disponibilidade de internet.

GED
Gestão eletrônica de documentos

Gerenciamento de desempenho através de indicadores

Ÿ Gerenciamento eletrônico de informações;

Ÿ Criação de painéis de indicadores dos processos de
negócios ou com dados de outros softwares (integração
em tempo real);

Ÿ Versionamento de documentos;
Ÿ Acessibilidade de qualquer local com internet;
Ÿ Controle de permissões de acesso;
Ÿ Fluxos automáticos para revisão de

O GED permite
estruturar as
informações da
organização, com
controle de acesso,
versionamento,
fluxos de
aprovação de
documentos, de
forma segura e
organizada.

Ÿ Medição da eficiência das atividades dos processos;
Ÿ Determinação dos gargalos de processos.

documentos com data de expiração;
Ÿ Criação de grupos de interesse de acordo com

assuntos associados aos respectivos públicos.

Portal
Construção de repositórios de informações

Workflow/BPM

Ÿ Criação de ambientes distintos para uso da informação

adequada a públicos distintos;

Desenvolvimento de processos automatizados

Ÿ Integração das informações contidas no Fusion em

Ÿ Fluxos de trabalho e atividades (processos)

forma de canais de comunicação.

automáticos;
Ÿ Responsabilidades pré-definidas;
Ÿ Simulação de processos para teste de melhorias;
Ÿ Documentação de processos.
Através de worflows, o
Fusion permite a
automação dos processos,
com caminhos, regras de
negócio e participantes
definidos por você
mesmo. Gerencie seus
processos de forma
inteligente e com foco na
otimização dos recursos.

BPA/BI

Capture
Digitalização de Informações
Ÿ Transformação de informações no papel em

informações digitais;
Ÿ Reconhecimento textual;
Ÿ Organização das informações de entrada em

repositórios de informações geridas
eletronicamente.

