TI DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO
Na Especialidade em Processos de TI otimizamos os processos
operativos das organizações, através da melhoria, inovação,
adoção de modelos, melhores práticas e marcos de referência de
qualidade reconhecidos na indústria internacional.

I T C o m m i t m e n t U n l imited

ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLÔMBIA
C O S TA R I C A
O S A LVA D O R
E S PA N H A
E S TA D O S U N I D O S
ÍNDIA
MÉXICO
PA N A M Á
PERU

Liverpool 18, Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc, CDMX
C.P. 06600

TI DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO
EVITE A ESTAGNAÇÃO POR FALTA DE COMPETITIVIDADE
E INOVAÇÃO
Hoje em dia as organizações em algumas ocasiões não conseguem
alcançar seus objetivos de negócios. São altamente afetados pela
crescente concorrência, pelas demandas de seus clientes e pela
inovação tecnológica, refletida no aumento das despesas, a baixa
eficiência operacional, o incumprimento dos requisitos e o pouco ou
nenhum conhecimento da concorrência e da indústria. O anterior
mencionado é o resultado da desorganização que apresentam devido
à falta de processos, metodologias e estratégias que melhoram as
atividades diárias da organização.

Incremento da eficiência
operacional com a
otimização dos seus
processos.

Organizações mais
proativas e menos reativas.

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS QUE FAZEM A DIFERENÇA
Na PRAXIS, empresa líder em Tecnologia da Informação (TI), oferecemos soluções integradas e personalizadas há mais de 20 anos.
Através da especialidade de Gerenciamento de Processo de TI, na
qual contamos com uma metodologia acreditada no CMMI-SVC que
otimiza os processos operacionais das organizações e/ou áreas de TI,
através da melhoria, inovação, adoção de modelos, normas, melhores
práticas e quadros de referência de qualidade. Todos eles são reconhecidos na indústria internacional e permitem obter as credenciais
necessárias para serem mais competitivos no mercado local e global.
CARACTERÍSTICAS
Na Gestão de Processos de TI, geramos um desenvolvimento e
evolução do dia a dia da pessoa que opera as Tecnologias de
Informação, gerando:
Auditorias de processos e sistemas de TI associados às melhores
práticas.
Práticas que ofereçam estimativa, planejamento, monitoramento e
acompanhamento de projetos.
Processos que suportam o nível de maturidade ou a capacidade
desejada.
Esquemas que permitam a organização administrar e gerenciar seus
fornecedores.
Modelos de processos ágeis e inovadores, fáceis de adotar, de
acordo com as características e natureza da organização.
Valores interativos para identificar os riscos com antecedência e obter
retroalimentação dos usuários.
Processos de auditoria com adesão às políticas, processos e
práticas, bem como a melhoria contínua dos mesmos.
Novas políticas, processos e critérios para administração de conhecimento e configuração.
MARCOS DE REFERÊNCIA
CMMI (DEV, SVC, ACQ)
ITIL/ ISO 20 000, 38500 COBIT/ ISO.
27000, 22301 MOPROSOFT/ ISO 29110 SCRUM, KANBAN, XP, LEAN
TSP/ PSP
DEVOPS, Management 3.0, Agile.
®

Ambiente de inovação e
melhora na organização.

Incremento da qualidade
do produto, serviço e
atividades de cada um dos
colaboradores sob um
esquema ágil.

Redução dos custos
operacionais ao utilizar
métodos ágeis.

Geração de tecnologia não
incorporada, baseada na
inovação dos processos.

Cumprimento dos objetivos
e requisitos da organização.

Redução da perda de
informação.

