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PERFIL DA COMPANHIA

Antes

Este cliente da Objectif Lune prefere não ser identificado. 

  Grande quantidade de 
processos baseados em 
papel, envolvendo despesas 
com mão de obra 

  Dificuldades com a 
conformidade, falta de 
controles de processo, 
especialmente por ser 
um setor altamente 
regulamentado, em que os 
regulamentos variam de 
acordo com o país 

  Sistema de arquivamento 
e indexação extremamente 
manual e que necessita 
de trabalho intensivo, com 
uma equipe de funcionários 
dedicados em tempo 
integral 

  Sistemas em silos - 
grande dificuldade no 
compartilhamento de 
informações e dados entre 
os sistemas 

  O cliente gasta 80% dos 
recursos no processamento, 
e apenas 20% no 
desenvolvimento de 
negócios, colaboração e 
compartilhamento 

  O cliente queria abordar 
as ineficiências do 
processamento de papéis 
e da indexação manual 
simultaneamente, porque 
os processos eram 
interdependentes 

  O cliente procurava uma 
solução integrada, que 
diminuísse a dependência 
de processos baseados em 
papel e da digitalização 

A solução

 O PlanetPress Connect 
possibilitou a conectividade 
entre o ERP do cliente 
e a nova plataforma 
de gerenciamento de 
documentos, criando 
assim uma plataforma 
completamente integrada 

 O PlanetPress Connect 
substituiu a equipe em 
tempo integral alocada 
para a indexação manual e 
o upload de documentos, 
o que resultou em uma 
economia de CAD$142.800 
e em um imediato retorno 
de investimento

 Os diferentes escritórios e 
unidades podem acessar, 
recuperar e fazer o upload 
de documentos e dados sob 
demanda, e facilmente  
 

 O volume de impressão 
foi reduzido à medida 
que a saída do ERP pode 
ser impressa diretamente 
no Connect, disparando 
automaticamente instruções 
sobre como gerenciar ou 
distribuir a saída

 As eficiências internas 
permitirão que mais 
recursos sejam alocados 
para atividades 
de colaboração e 
compartilhamento, 
crescimento e geração de 
lucros

 A automatização dos 
processos baseados em 
papel melhoram a precisão 
das informações e dados e 
permitem que os processos 
sejam controlados por país 
ou região, garantindo assim 
que os regulamentos de 
saúde sejam respeitados 

OS BENEFÍCIOS

Localização: Mundial 
Setor: Científico e Farmacêutico 
Tamanho: Empresa conglomerada 

OS DESAFIOS

 diga adeus aos sistemas em silos

planetpress.objectiflune.com

OL é uma marca registrada da Objectif Lune Inc.
Todas as marcas registradas indicadas são de propriedade de seus respectivos proprietá-

rios. 
© 2019 Objectif Lune Incorporated. Todos os direitos reservados. 

https://planetpress.objectiflune.com/pt?utm_source=Collaterals&utm_medium=CaseStudy&utm_campagne=CS-PlanetPressConnectECM2-pt

