SETOR DA EDUCAÇÃO
Apoiando os processos organizacionais da Educação
usando Decisions, a melhor Plataforma no-code do
mercado
Na Educação há muitos formulários, processos e aprovações que regem como os
funcionários trabalham e como os alunos interagem com as escolas. Infelizmente há uma
série de desafios que dificultam a eficiência dos processos na Educação. Há muito papel
e sistemas legados que não se integram. Conseguir a assinatura de um Diretor pode levar
tempo e todos esses fatores contribuem para a desaceleração, quando se trata de
eficiência. No entanto, assim como os sistemas de gestão de ensino permitem uma
instrução eficiente, a correta solução para melhoria dos processos de negócio, pode fazer
o mesmo por todos os mecanismos que ajudam a administrar a sua instituição. A
plataforma Decisions entrega ao setor de ensino uma solução totalmente personalizável,
composta por fluxos de trabalho e regras. Usando ambas as tecnologias automatizar
100% dos seus processos, sem usar uma única linha de código.

FAÇA DO AUTOATENDIMENTO UMA REALIDADE NA SUA INSTITUIÇÃO
Com a interface gráfica no-code da plataforma, qualquer pessoa em sua instituição pode
criar formulários para múltiplos propósitos e automatizar fluxos de trabalho para
solicitações de autoatendimento e gerenciamento de tarefas da operação. Crie
rapidamente formulários para seu site ou portais internos de alunos e funcionários; em
seguida, construa um processo de aprovação ou fluxo de trabalho para essa informação
e encaminhe para as pessoas certas. Use sistemas legados para preencher os dados de
formulários automaticamente, economizando tempo e garantindo precisão. Você pode
fazer tudo isso sem ter que engajar sua equipe de TI para escrever interfaces complicadas
com códigos. Com a plataforma Decisions, você pode acompanhar o progresso de um
fluxo de trabalho para garantir que os cronogramas sejam cumpridos e as informações
sejam processadas de acordo. Com a capacidade de impor a validação, o erro humano é
reduzido, porque as informações não são deixadas de fora ou inseridas no formato
errado.

INTEGRE-SE AOS SEUS SISTEMAS LEGADOS
Trabalhar dentro do orçamento significa que nem sempre é possível atualizar aplicações
e soluções. Adicione a necessidade de treinar uma equipe inteira mais alunos e será fácil
entender o motivo pelo qual tantas instituições de ensino dependem fortemente de
sistemas legados. Quando você conecta a platforma com a sua infraestrutura existente,
você pode manter as soluções antigas, ao mesmo tempo em que a plataforma Decisions
construirá fluxos de trabalho que permitirão automatizar seus novos processos. Além
disso, você moderniza a interface do usuário com um apelo amigável e aderente a sua
identidade visual.

COLETAR E PROCESSAR INFORMAÇÕES DOS ALUNOS
A partir do momento em que um aluno está interessado em sua instituição, ele é
solicitado a enviar informações. Para garantir que os alunos recebam solicitações corretas
e relevantes, você precisa validar se as informações fornecidas são precisas. O processo
de fazer tudo manualmente requer uma grande sobrecarga de trabalho, que está sujeito
a erros humanos. A plataforma Decisions facilita a criação desses formulários e com a
interface de construção de regras, você pode validar as informações inseridas e direcionálas para as pessoas ou equipes certas, sem ter que aprender a programar ou codificar.
A plafaforma Decisions no-code permite criar facilmente vários tipos de formulários:
• Informações de contato
• Formulários de matrícula
• Solicitações de documentos • Formulários de substituição de curso
• Solicitações de manutenção • Inscrição em clubes e esportes
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