
Gire a tela do seu dispositivo 
para uma leitura mais confortável, 
caso esteja visualizando este 
documento pelo celular ou tablet.

SA Process Manager
Uma ferramenta inovadora na gestão de processos 
organizacionais, que, de forma integrada, permite mapear, 
otimizar e acompanhar a execução e resultados dos processos 
da sua organização, alinhando à Gestão por Processos 
e à melhoria contínua com a cultura organizacional



Automatize e melhore o desempenho  do seu negócio com a 
medição e controle  na execução dos processos

Modelagem, automação, 
 integração e estatística

Conheça as principais aplicações

REPOSITÓRIO DE PROCESSOS
Seus processos fi cam organizados em repositórios para 
eventuais consultas dos usuários, exibindo sua última versão 
de produção. Essa disposição envolve todos os usuários da 
organização, apoiando a gestão à vista e transparência. 

MONITORAMENTO
Organize e defina quais os seus principais 
processos e os acompanhe de perto por meio de 
uma lista de favoritos.

ANÁLISE DE PROCESSOS
Saiba em tempo real se o seu processo está atendendo 
os objetivos da organização por meio de ferramentas que 
facilitam a análise e entendimento, possibilitando realizar 
melhorias de forma mais rápida e segura. 

MAPEAMENTO E MODELAGEM
Mapeie os seus processos e entenda mais a fundo o seu 
negócio. Com esta ferramenta você pode modelar os 
processos de forma ágil e simples, com um ambiente 
gráfi co e intuitivo, melhorando suas atividades, regras, 
produtos ou serviços.

RELATÓRIOS
Dentro do módulo é possível gerar um relatório 
completo e descritivo dos processos, no qual, será 
apresentado o modelo desenhado e todos os seus 
elementos com as principais informações.

AUTOMATIZAÇÃO
Além de poder mapear e modelar os processos organizacionais, 
ainda é possível automatizá-los, o que torna todo fl uxo de 
atividades e execução muito mais ágil e funcional. 

GERENCIAMENTO DE ERROS
Durante a execução de alguma fase do processo é 
possível que aconteça algum erro e a instância pare 
completamente. Portanto, disponibilizamos uma 
ferramenta que permite corrigir o erro para que tudo 
possa retomar seu fl uxo normalmente.

SIMULAÇÃO DE PROCESSOS
Crie simulações de processos, defi nindo métricas para 
cada elemento escolhido. Você também pode determinar 
diferentes cenários e confi gurações, que poderão ser 
comparados entre si por meio de gráfi cos de desempenho.

Conheça as principais aplicações



Benefícios e funcionalidades

Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

  Criação de formulários, regras de negócio e subprocessos;

  Redução do tempo total de implantação, aumentando a produtividade da organização;

  Gerenciamento e aprimoramento através de análise de dados históricos;

  Identifi ca os usuários responsáveis, áreas e gestores em cada etapa do processo;

  Semáforos de atuação, que permite atuar e gerenciar cada um dos processos avaliados;

  Possibilita a defi nição do acesso aos atributos do processo 

(visualização e/ou modifi cação) por atividade;

  Coleta automática dos indicadores;

  Monitoramento em tempo real dos processos da organização;

  Geração de dados estratégicos defi nidos no módulo de indicadores, 

proporcionando um sistema de BAM (Business Activity Monitoring) integrado;

  Controle e identifi cação de “gargalos” dos processos.

Componentes disponíveis e complementares
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