SETOR DE SERVIÇOS
Excedendo as expectativas dos clientes usando fluxos de
trabalho e regras de negócios sem código!
Muitas empresas de serviços atendem a vários setores ao mesmo tempo. Fornecer
soluções de negócios para clientes diversos, requer um software capaz de se adaptar às
necessidades específicas de cada cliente com velocidade, eficiência e precisão. A
plataforma Decisions no-code entrega soluções de fluxo de trabalho e regras de negócios
com ferramentais simples e flexíveis, para sua empresa alcançar um alto grau de agilidade
e superar as expectativas dos clientes. Veja alguns dos benefícios de usar a plataforma:

REGRAS E FLUXOS DE TRABALHO PERSONALIZÁVEIS
Muitas empresas são forçadas a usar soluções fechadas para atender a casos genéricos.
Normalmente essas soluções não fornecem funcionalidades flexíveis para atender
necessidades específicas. A contabilidade é um exemplo perfeito: as empresas de
contabilidade podem arquivar milhares de documentos em várias entidades sediadas em
estados e/ou países. Toda essa documentação pode estar sujeita a necessidades e
demandas únicas dos órgãos locais. Contadores demandam uma solução capaz de
acomodar todos esses processos. A plataforma Decisions permite que qualquer empresa
personalize regras e fluxos de trabalho às suas necessidades. Em vez de tentar adaptar
seu processo de negócios ao seu software, você pode implantar um software que sirva
ao seu processo: a plataforma Decisions no-code.

CAPACIDADE DE LANÇAR RAPIDAMENTE NOVOS PROJETOS
Seus principais serviços podem estar sendo sustentados por softwares inflexíveis. Mas
novos empreendimentos, projetos especiais e novidades do setor, podem exigir novos
fluxos de trabalho e regras que se desviam da infraestrutura do software existente. Uma
organização de saúde pode precisar de novas regras para gerenciar protocolos de
doenças infecciosas ou para facilitar o faturamento e os fluxos de trabalho de cobrança,
em uma situação de rápida divulgação envolvendo cobertura de seguros. Uma empresa
de serviços financeiros pode precisar de fluxos de trabalho que suportem um novo
produto financeiro ou regulamentações para um produto, entrando num novo mercado.
Quando novos desafios surgem, o software rígido é muitas vezes lento para se adaptar.
A plataforma pode ajudá-lo a implementar uma mudança de estratégia rápida e
organizada.

SEM LIMITE PARA REGRAS DE COMPLEXIDADE
A manutenção dos equipamentos tem impacto direto na fabricação de linhas de
montagem, afetando a frequência com que os equipamentos estão fora de ordem e
parando a produção. A plataforma Decisions oferece uma estrutura fácil para monitorar
dispositivos remotos e aplicar equipamentos de lógica específica, incluindo notificações
acionadas e validações, para maximizar o valor e a longevidade dos equipamentos. Para
pequenos fluxos de trabalho e regras de negócios personalizadas, a platforma oferece
soluções prontas. Contudo, nenhuma complexidade está além do escopo das
capacidades da plataforma. Empresas que gerenciam milhares de regras em várias
entidades de negócios em todo o mundo, conseguiram construir regras abrangentes e
soluções de fluxo de trabalho que apoiam sua necessidade de gestão corporativa
organizada e simplificada.

FÁCIL MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO
Regras personalizadas e fluxos de trabalho para clientes, só são úteis para o seu negócio
se eles podem ser rapidamente construídos e suportados por meio da automação,
permitindo que sua empresa mantenha velocidade e eficiência nos serviços. As empresas
de consultoria de qualquer setor enfrentam novos desafios e necessidades de fluxo de
trabalho com todos os clientes que assumem. As personalizações podem ser facilmente
adicionadas por meio de mecanismos de “arrastar e soltar” da plataforma.
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