Seis razões para expandir seus
investimentos em conteúdo
com o IBM Cloud Pak®
for Business Automation
O IBM Cloud Pak for Business Automation é uma plataforma abrangente que
automatiza processos de ponta a ponta, interconecta sistemas e fornece insights
baseados em IA. Com a troca para o FileNet Content Manager no IBM Cloud
Pak, você obtém muito mais do que poderia obter em uma implementação
independente do FileNet. Veja estas seis razões para fazer a mudança.

Orquestre e automatize
todos os tipos de processos
de negócios
Automatize processos
simples de negóciossozinho
enquanto reduz gargalos
e trabalho manual para
melhorarexperiências de
clientes e resultados.

Colete, arquive e controle
automaticamente conteúdo
confidencial ou regulamentado
Reduza custos e controle
a explosão de conteúdo ao
mesmo tempo em que atende
aos requisitos regulatórios
e legais de retenção.

Obtenha segurança de
contêiner de classificação
corporativa e administração
simplificada
Ferramentas integradas
reforçam a segurança do ciclo
de vida do contêiner, permitindo
aplicações mais seguras.
Reduza o tempo de conclusão
de tarefas administrativas de
dias para minutos.

Monitore ações de conteúdo
em tempo real usando painéis
Detecte automaticamente erros
e problemas de nível de serviço
sem codificação para melhorar
continuamente as experiências
do cliente e monitorar KPIs em
tempo real.

Classifique e enriqueça
automaticamente os
metadados do documento
Controle facilmente seus
processos de negócios e crie
modelos sem a necessidade
de um cientista de dados.

Obtenha ferramentas
de desenvolvimento de
aplicações low-code para
desenvolvedores cidadãos
Integre o conteúdo em
aplicações customizadas sem
código e low-code, eliminando
silos de conteúdo para
fornecer visibilidade em toda
a organização.

Obtenha esses recursos e se modernize para atender às mudanças
nas necessidades dos clientes. Podemos fazer uma avaliação de seus
fluxos de trabalho específicos e ajudar a classificar as oportunidades
potenciais sem nenhuma obrigação.
Envie uma solicitação e mencione: Troca do FileNet

Envie uma solicitação
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