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O QUE NOS MOVE

Criar soluções capazes de guiar 
organizações a resultados positivos, 

buscando a excelência através da 
tecnologia aplicada.



TECNOLOGIAS PARA O SEU NEGÓCIO

Chatbots
Simule interações humanas, 

automatizando tarefas repetitivas 
ou burocráticas no atendimento 

ao cliente via chat.

Gestão Eletrônica de 
Documentos e conteúdo

Crie, controle, armazene, 
compartilhe e recupere 
informações facilmente. 

ERP
Gestão Pública

Controle seu negócio com todas 
as informações, de ponta a ponta, 
através de um sistema integrado 

de gestão empresarial.

RPA
Robotic Process Automation

Tenha robôs em forma de 
software otimizando a execução 

de atividades dentro de processos 
informatizados.



PARCEIROS



TECNOLOGIAS APLICADAS



ALGUNS CLIENTES DSTEC



ZEEP

Solução líder em gestão eletrônica de documentos 
baseada na plataforma Alfresco, que envolve: 

armazenamento, recuperação, indexação, busca 
e colaboração de documentos.



DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTEÚDO
UMA MANEIRA MUITO MELHOR DE LIDAR COM SEUS DOCUMENTOS

O acúmulo de dados em papel deixam negócios mais lentos 
e “pesados”, gerando não só altos custos de armazenamento, 
como um aumento no tempo demandado para geração de 
inteligência a partir de dados não tabulados, sem muitas 
possibilidades de agrupamento e classificação.

O ZeeP é uma solução líder em gestão eletrônica de 
documentos baseada na plataforma Alfresco, que combina 
armazenamento, recuperação, indexação, busca e colaboração 
de documentos. Converta pilhas de papel em inteligência 
para o seu negócio.



DESAFIOS

O que enfrentam as organizações 
que não têm uma cultura digital e 

plataforma de gestão de conteúdo?



CUSTOS SEGURANÇA COLABORAÇÃO USABILIDADE

Armazenamento de grandes 
volumes de documentos geram 

altos custos de locação, mão-de-
obra, energia elétrica, manutenção 

e segurança. 

Em 2019, o custo médio de 
locação de um imóvel de 100m² 
no centro do Rio de Janeiro já 

atingia R$ 3.067,00. 

Além dos custos relacionados 
aos espaços físicos, negócios 

não digitalizados mantêm custos 
de papel, impressoras, energia 
elétrica e TI, por exemplo, que 

impactam não apenas os negócios 
como o meio ambiente, por isso, 

ter uma arquivo digital é uma 
decisão inteligente para o seu 

negócio e para um futuro melhor.

Além da segurança da informação 
no ambiente digital, é vital 

compreender a importância 
histórica dos dados como ativos 
de valor incalculável para o seu 

negócio. 

A perda de informações constitui 
uma das principais ameaças para 

a longevidade de negócios de 
segmentos diversos, por isso, o 
processo de digitalização ganha 

cada vez mais adeptos em todo o 
mundo.

O uso sistemas offline implica 
em problemas, como o alto risco 
de perda de dados centralizados 

fisicamente, além do impacto 
econômico pela manutenção de 

estruturas ineficientes.

Em um ambiente altamente 
dinâmico, é importante usar 

equipes colaborativas para gerar 
vantagem competitiva, e uma 
cultura digital aliada à gestão 
de conteúdo potencializam 

resultados, viabilizando 
uma atuação sem perdas de 

produtividade mesmo fora do 
escritório.

Sem uma estrutura para 
compartilhamento de 

dados organizada, segura e 
automatizada, com controles 
de permissão, garantias de 

autenticidade e registro de edição 
e alteração, há não apenas uma 
sensível perda de produtividade, 

como riscos relacionados a 
propriedade intelectual.

Simplicidade e utilidade são 
palavras de ordem para sistemas 

informatizados, que precisam 
ser cada vez mais intuitivos para 

levar equipes a seu potencial 
máximo, acelerando a curva de 

aprendizado.

Atender bem às equipes não 
é tudo, sistemas eficientes 

também precisam ser escaláveis, 
permitindo que gestores invistam 
de acordo com o volume de suas 

demandas, resultando em relações 
de negócios mais inteligentes e 

sustentáveis.

O tempo dos serviços engessados 
já passou, então, conhecer com 
precisão os centros de custos é 
uma questão de sobrevivência.



80%
DADOS  NÃO
ESTRUTURADOS
Espalhados em documentos digitais,
impressos e e-mails, distribuídos
em arquivos e servidores múltiplos,
não catalogados ou devidamente
identificados, e até mesmo 
duplicados, comprometendo
a segurança e produtividade.

ONDE ESTÃO OS DADOS DO SEU NEGÓCIO?

20%
DADOS 
ESTRUTURADOS
Dados bem gerenciados,
indexados e prontos
para pleno emprego.

Estudos indicam que
apenas 20% dos dados

de empresas estão
estruturados de
forma otimizada.



CUSTOS SEGURANÇA COLABORAÇÃO FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO

Uma estrutura de ponta em 
tecnologia, por uma pequena 

fração dos custos necessários para 
manutenção de infraestrutura.

Documentos e propriedade 
intelectual protegidos de ações  
indevidas e sinistros, no maior 

data center do mundo, com 
segurança máxima e compliance 

de nível internacional.

Dados e informações sempre 
acessíveis, prontos para se 

transformarem em inteligência 
nas mãos da sua equipe de forma 

organizada e automatizada.

Disponível em minutos, sem 
configurações complexas, para 

uma experiência de modernização 
excelente e ágil para o seu 

negócio.

MAIS SEGURANÇA E EFICIÊNCIA PARA O SEU NEGÓCIO



A SEGURANÇA DOS MAIORES DATACENTER DO MUNDO, 
COM AMAZON AWS.



“Nossos engenheiros e pesquisadores 
chegaram ao Alfresco devido ao aspecto 
de equipe e à facilidade de colaboração”, 
disse Cordner.  
“Eles mantêm seus arquivos pessoais  
na área de trabalho e os documentos  
de equipe no Alfresco, o que simplifica  
as coisas e permite que todos sejam  
mais produtivos”.



EQUIPES PRODUTIVAS, EM QUALQUER LUGAR.



No mundo digital, nenhuma empresa pode 
fazer isso sozinha. Precisamos avançar 
rapidamente com fortes parcerias e o 
Alfresco nos permitiu criar essa plataforma 
transformadora, escalável, aberta e fácil 
de usar, e fizemos isso muito rapidamente, 
disse o CEO da Cisco - Chuck Robbins”

Implementamos na força de vendas 
de forma recorde para mais de 87 mil 
usuários em 26 idiomas em apenas 6 
semanas, disse Bailey Szeto Diretor Sênior 
de arquitetura de Colaboração.



IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL, SEM CONFIGURAÇÕES COMPLEXAS.



RECURSOS ESCALÁVEIS PARA  
A MEDIDA CERTA DA SUA DEMANDA.



BENEFÍCIOS PARA O SEU NEGÓCIO E TODA A EQUIPE

 Mais de 20 Funcionalidades1 

 Segurança e disponibilidade

 Relação Custo-benefício

 Atendimento omnichannel

1 OCR Inteligente, Monitoramento de volume dados e atividades, Versionamento, Workflow, integração Google Docs/Office, 
assinatura digital e outros recursos. 2, 3 Fonte: Fundação Educacional de Nova Iguaçu.

 Facilidade na implementação

 Treinamento dinâmico

 Aumento de Produtividade em mais de 500%

 Redução de custos acima de 30%



T E C N O L O G I A  T R A N S F O R M A D O R A
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