Nintex Workflow
Fluxos de trabalho (wokflows) envolvem uma série de tarefas encadeadas. Com a ferramenta da Nintex,
contudo, esses processos são agilizados e potencializados, não importa o tipo de empreendimento ou a
complexidade do trabalho. Por meio de uma interface moderna, torna a plataforma um foco de serviços
colaborativos para negócios e fica fácil automatizar e organizar seus processos corporativos.
Com o software, reconhecida como a ferramenta mais utilizada para o Microsoft SharePoint, desenvolver e
manter fluxos de trabalho se transforma em uma tarefa acessível por todos da empresa. A responsabilidade sai
da equipe de TI, já que, com o Nintex Workflow, não é necessária programação para a manutenção dos fluxos
de trabalho. Os processos acontecem de maneira mais fácil.
A alta conectividade do Nintex Workflow também expande as facilidades de integração dos fluxos de trabalho,
não limitando seu usuário. Dessa forma, é possível definir tarefas e itens de calendários no Exchange Server, ler
e gravar dados no CRM, criar contas de usuários no Active Directory, Exchange Server e Lync, ler e escrever
planilhas Excel, etc.
Além da possibilidade de integrar diversos serviços, o produto possui templates customizáveis, havendo
sempre uma solução que se encaixa com as exigências da iniciativa. O design intuitivo que segue o padrão de
“arrastar e soltar” ainda otimiza os projetos, já que dá a esses um caráter reutilizável. Os resultados são
entregues de forma imediata, sem gastos adicionais, sendo o investimento com o melhor custo benefício do
ramo.

Nintex Workflow para Project Server
Caso a empresa use o Project Server, as aplicações do Workflow otimizam os usos do Project
Server, como padronização entre projetos e gestão de recursos centralizada. Os fluxos de
trabalho podem ser sincronizados com eventos, iniciando quando um projeto for publicado,
por exemplo. E o desenvolvimento ainda é descomplicado e sem altos custos.

Nintex Workflow para Office 365
Utilizando o Sharepoint no Office 365, o Nintex Workflow é ativado e integrado com serviços
em nuvem em poucos segundos. É possível comprar separadamente as ações necessárias para
seu fluxo de trabalho, o que melhora a flexibilidade e portabilidade das funções e expande seu
alcance. Além disso, a administração simples da ferramenta vem sem a desvantagem de

Nintex Live
Assinando a manutenção, o cliente ganha acesso ao Nintex Live, no qual o Workflow, que já
está na rede interna, fica conectado a serviços em nuvem. São integradas funções de
servidores externos, seja de outros produtos Microsoft ou de sites como LinkedIn e Twitter,
viabilizando as mais diversas tarefas, além das que o workflow prevê dentro do SharePoint. O
acesso é seguro e não necessita de mudanças na configuração do ambiente, disponibilizando
na nuvem os arquivos, que se adaptam a diferentes dispositivos.
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