BPM & BA
Na especialidade de Business Processes BPM & BA
contamos com uma metodologia de análise e processos de negócios com base em padrões internacionais
combinados com nossa longa experiência em
automação com diferentes BPMS como TIBCO,
ORACLE, AURAPORTAL. Também oferecemos a
modalidade de Fábrica de Software BPM e modelagem
de processos.
Na modalidade de consultoria de recursos de BPM e
BA contamos com um modelo de acompanhamento e
Coaching Especializado, o que nos permite atingir os
objetivos propostos pela organização e pelo negócio.
Nós também oferecemos atenção pessoal de um
especialista para entender os requisitos do cliente
referentes à especialidade.
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BPM & BA
PROJETOS NÃO EXITOSOS E DEFICIÊNCIA OPERATIVA?
Acredita a entrega adequada
de serviços de qualidade que
se adaptam às necessidades
e objetivos do cliente.

Em uma organização, a maioria das iniciativas mal sucedidas está associada a uma
definição parcial do escopo do projeto, processos não definido ou não identificado,
mudanças constantes de requerimentos, falta de uma visão global das capacidades da
organização, falta de planejamento, escassa participação das áreas envolvidas e falta de
suporte executivo. Isso causa despesas em soluções que não são efetivas e que, em
médio prazo, consumirá recursos para atualizações e renovações.
Essas soluções "a meias" têm um impacto negativo no orçamento, desempenho e
prestígio da organização, além de não apoiá-la no cumprimento das estratégias de
negócios.
Soluções versáteis com alto retorno sobre o investimento
Na PRAXIS contamos com mais de 20 anos de experiência no mercado de TI; as
principais vantagens competitivas que nos distinguem são a disponibilidade de consultores e serviços especializados, nossa experiência em análise e automação de processos
com ferramentas BPMS (TIBCO, ORACLE, AURAPORTAL, entre outros), capacitação
focada na ferramenta que eles usam na organização, equipes de trabalho que atendam
às necessidades do cliente. Nossas metodologias, coaching especializado e modelo de
acompanhamento para consultores, nos tornaram o aliado perfeito de executivos
visionários que buscam um alto retorno de investimento, atenção ágil e flexível diante das
mudanças e oportunidades de negócios para estar na vanguarda das tendências globais.

Promove o trabalho colaborativo
para estabelecer soluções
comerciais e tecnológicas.

BA

Propõe estratégias exitosas
através da detecção de áreas de
oportunidade e das necessidades das organizações.

Proporciona o padrão de
processos e melhores práticas de
Business Analysis, de acordo
com BABOK.

Temos uma vasta experiência em BA (Business Analysis), especialidade focada em
compreender a estrutura, políticas e operações de uma organização para recomendar
soluções de tecnologia ou de negócios (iniciativas) e alcançar as metas.
Nossa especialidade no BPM (Business Process Management) se enfoca em analisar,
documentar e modelar processos de negócios através de ferramentas de arquitetura
empresarial para ter uma visão integral atualizada da estrutura organizacional e alinhar
processos, dados, aplicações e infraestrutura tecnológica para sua arquitetura empresarial. Além do mais automatizamos os processos de negócios (BPMS) para administrá-los
e monitorá-los e, assim, gerar resultados que tenham impacto positivo aos clientes
internos e externos.

Proporciona as bases para
alcançar certificações como
Certified Business Analysis
®
Professional (CBAP ) e Certified
of Competency in Business
®
Analysis (CCBA ).

Na PRAXIS conhecemos as necessidades de nossos clientes, é por isso que oferecemos
nossos serviços BPM & BA de forma integral ou separada.

Otimiza tempos, custos e recursos.

CARACTERÍSTICAS
Melhora a qualidade dos
produtos e serviços.

CAPACITAÇÃO
•Análises de requisitos*
•Modelagem de processos com BPMN.
•Capacitação BPMS**
•Seminário de certificação de Análises de Negócios (IIBA,PMI) ***

Reduz os tempos na implementação de processos de negócio.

*Processo de certificação na ISO 9001 **Modalidade presencial, e-Learning *** AuraPortal, Tibcoo
online

Integra e acelera a orientação a
SOA (Arquitetura Orientada a
Serviços).

CONSULTING:
Documentação
•Documentação, análises e melhoria de processos de negócios.
•Modelagem de processos.
•Documentação Ferramentas Arquitetura Empresarial
•Seleção de BPMS* para automatização
Automatização BPM
•Implementação com ferramentas BPM
•Melhora e otimização de processos de negócio (Fábrica de processos)
*BPMS-Business Process Management System
Consultoria-Coaching
•Documentação de processos
•BPM-SOA Architect.
•Business Process Management Consultant.
•Business Process Analyst.
•Business Analyst.

BPM

Monitora em tempo real (BAM,
Activity Monitoring).

Diminui o uso de papel requerido
para os controles administrativos.

Implementa projetos de melhoria
continua e monitoramento de
qualidade.

Melhora o controle, seguimento e
auditoria operativa.

Considera regras de negócio,
políticas, níveis de serviço SLA's
e indicadores de desempenho
KPI's da organização.

