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RESUMO SOBRE C APACIDADES

Conector do Aplicativo
Integração rápida e flexível do Xerox® DocuShare® com os Aplicativos Enterprise

O Conector de Aplicativos
permite que você acesse
instantaneamente
documentos importantes
e críticos diretamente dos
aplicativos chave dos setores
administrativos e operacionais,
habilitando-os para que você
aproveite ao máximo seu
investimento em tecnologia.

O Conector do Aplicativo é um complemento
aos serviços profissionais da Xerox® DocuShare
Content Management Platform ou do
Xerox® DocuShare Flex, permitindo acesso
a documentos, imagens ou outro conteúdo
de negócios de praticamente qualquer linha de
negócios de terceiros ou aplicativo empresarial.
FÁC IL IN T EG R AÇ ÃO CO M
A P L I C AT I V O S D E N E G Ó C I O S

O Conector do Aplicativo permite que as
pessoas acessem documentos dos aplicativos
com os quais mais trabalham, economizando
tempo e criando eficiência.
Ele se liga ao conteúdo do DocuShare a partir de
uma grande variedade de aplicativos, incluindo:
• Customer relationship management (CRM)
como Microsoft Dynamics, Salesforce, Oracle
Siebel
• Enterprise resource planning (ERP) como
Oracle Netsuite ou PeopleSoft
• Sistemas de gestão de recursos humanos
(HRMS)
• Sistemas financeiros e contábeis como
Oracle Government Financials

C O M O O C O N E C T O R D E A P L I C AT I V O S
FUNCIONA

O Conector de Aplicativos oferece aos
programadores de aplicativos de linha de
negócios terceirizados a capacidade de criar
e exibir um link dentro de um aplicativo que
busca e retorna conteúdo específico de um site
DocuShare (por exemplo, um registro em um
aplicativo de Recursos Humanos que se liga
a documentos).
O conteúdo do DocuShare é encontrado
utilizando critérios dos aplicativos externos e é
exibido em uma janela do navegador, de modo
que um aplicativo possa se ligar ao DocuShare
no contexto de um registro específico ou de um
processo de negócios.
Por exemplo:
• Um aplicativo financeiro pode se ligar a uma
fatura associada a um número de ordem de
compra ou outros dados.
• Um gerente de operações pode procurar
no sistema ERP todos os pedidos, recibos
ou faturas de um fornecedor, abrindo uma
janela no DocuShare com vários documentos.

• Muitos aplicativos de linha de negócios
como DocuSign, Cerner, KRIS ou Oracle Tutor

Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/services/enterprise-content-management
©2020 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® e DocuShare® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados
Unidos e/ou em outros países. BR29500

REQUISITOS

São necessários serviços profissionais da Xerox
ou de um parceiro especializado para configurar
o DocuShare ou DocuShare Flex com o Conector
de Aplicativos.
I N S TA L A Ç Ã O S I M P L E S

O Conector de Aplicativos é facilmente
instalado, sem exigir uma implementação longa
ou complexa, ou um investimento significativo
no desenvolvedor ou em recursos de TI.
MELHORE COMO VOCÊ C ARREGA
ARQUIVOS

Os uploads não devem desacelerar seu ritmo,
e, com a nova Página de carregador de
documentos, isso nunca foi tão fácil ou rápido.
Esse recurso intuitivo simplifica arrastar e soltar
arquivos diretamente dos seus Aplicativos
empresariais para o conjunto DocuShare
designado. Será solicitado automaticamente
que os usuários preencham os campos de
informações necessários antes que o upload
comece; depois, todos os documentos são
transferidos e salvos no DocuShare.

