Tenha um BPM desenvolvido
sob medida para o setor público!
O Solar BPM é uma plataforma que ajuda gestores públicos a
tomarem decisões com mais agilidade e eﬁciência, garantindo
também a integridade e segurança das informações sob
qualquer modalidade de trabalho, seja presencial ou remota.
Com essas vantagens proporcionadas pela ferramenta,
a dedicação a atividades estratégicas e à melhoria dos
serviços prestados reﬂete diretamente na qualidade
do que é entregue à população.
Serviços online ao cidadão, eliminação das ﬁlas e rapidez aos
atendimentos geram satisfação e aproximam sociedade e
administração pública. Conheça os principais benefícios:

Portal de Serviços

Gestão de Conteúdo

Facilite os serviços prestados ao
cidadão, promovendo a abertura e
o acompanhamento dos processos
via internet – no conforto da sua
casa ou pelo celular, de qualquer
lugar, poupando tempo de
deslocamento e de espera
para atendimento.

Concentre os documentos do
processo em um repositório
compartilhado, coordene o ciclo de
vida dos documentos - captura,
armazenamento e gerenciamento e compartilhe informações entre
sistemas internos e externos
de maneira simples, com
segurança e transparência.

Automação

Gestão Processual
Elabore documentos usando
editores de texto de forma
integrada ao sistema e gerencie o
rito do processo administrativo,
desde a abertura e a movimentação
até a juntada e o seu arquivamento.
Envie notiﬁcações para usuários do
sistema e solicitantes dos serviços.

Informações Gerenciais
Transforme dados em conhecimento!
Utilize gráﬁcos intuitivos para
gerenciar o ﬂuxo de trabalho,
identiﬁcar gargalos e redesenhar
processos. Tome decisões com
base em dados seguros.

Modele e automatize seus
processos visualmente aplicando a
notação BPMN 2.0, a mais usada no
mercado mundial, padronizando
os ﬂuxos e trabalho, ganhando
mais eﬁciência e celeridade na
execução das tarefas.

Sua instituição está preparada
para os desaﬁos da era da
transformação digital?

O Brasil Digital não para.
Conheça quem já tornou os processos digitais!

“É uma jornada que precisa de alinhamento,
precisa de vontade política, estratégia clara. E que
precisa de muita coragem, porque vamos transitar
em todos os segmentos da instituição. [...] A equipe
e a parceria com a Softplan é fundamental para
que isso aconteça.”
Felix Fernando da Silva

Diretor de Tecnologia e Inovação
Secretaria de Estado de Administração de Santa Catarina

“Todos os novos processos abertos junto à Prefeitura
tramitam em meio eletrônico. É uma comodidade
para o munícipe e muito mais eﬁciência para o
serviço público. Eu mesmo consulto processos, leio
portarias, assino digitalmente portarias sem pegar
na caneta ou transportar papel.”
Duarte Nogueira

Prefeito de Ribeirão Preto/SP

O Solar BPM é uma solução Softplan.
Há três décadas acreditamos que a
Transformação Digital no setor público é possível.
E que esse movimento não é um projeto de futuro,
mas uma realidade no agora. Somos proﬁssionais
apaixonados pelo que fazemos – desenvolver
produtos e serviços com tecnologias voltadas para as
necessidades dos Governos em todas as esferas.
Nós somos a Softplan!

solarbpm.softplan.com.br
especialista@softplan.com.br
+55 48 9 9929-9681

gestaopublica.softplan.com.br

