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Sequence
equence e Business Process Management
O Sequence é a plataforma líder em iBPM & Workflow. É um software de BPM simples
e intuitivo, com programação por meio de fluxogramas e formulários.
•

Contém opções poderosas que conferem aos seus utilizadores flexibilidade para
transformar qualquer processo de negócio manual num fluxo automatizado.

•

Oferece uma solução de ponta-a-ponta para BPM, incluindo a exploração, a
modelação, a simulação, a execução, a integração, a monitorização e uma série de
funcionalidades.

•

O utilizador tem acesso ao Sequence através do ambiente de trabalho a que
está familiarizado, tal como pelo Outlook, pelo Sharepoint, ou por outras soluções
móveis ou outros, visto ser um um sistema baseado na web.

•

O Sequence interage com os outros sistemas de Software de tecnologia e inovação,
nomeadamente ERP’s, CRM’s, BI’s, entre outros.

VANTAGENS
Abrange todas as fases do ciclo de
vida de um Processo de Negócio.
Reduz os tempos do ciclo dos
processos e de utilizadores.
Suporta um elevado número de
processos.
Permite interacção humana e com
múltiplos sistemas (ERP, CRM,
Legados, etc.).
Possui capacidades de monitorização
e gestão em tempo real.
Tem excelentes capacidades de utilização em telemóvel out-of-the-box.
É de rápida implementação.
Reduz a circulação de papel.
Diminui as necessidades de RH
afetos aos processos.
Possibilita a consulta do estado
do processo a qualquer momento.

O Sequence da PNMsoft é a única solução pure-play, 100% .NET e Microsoft-based
presente no quadrante mágico da Gartner para iBPMS (Intelligent BPM Suite).
Em 2014, a PNMsoft foi considerada pela Gartner, a empresa líder no software de
iBPM baseado em tecnologia Microsoft.
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Aumenta a fiabilidade e a
transparência da informação.

A Leadership Business Technology e a PNMsoft

A Leadership Business Consulting (LBC), através da sua unidade de negócio dedicada às
tecnologias de informação, a Leadership Business Technology, é parceira certificada para
a implementação do software Sequence, como solução na automação e gestão de
processos empresariais e organizacionais.
A Leadership Business Technology apoia as organizações na sua tomada de decisões,
numa lógica de business transformation, utilizando as tecnologias mais adequadas
à mudança das “regras do jogo” e de problem solver, implementando soluções
tecnológicas que respondam às necessidades do negócio.
A nossa missão é contribuir ativamente para a otimização das decisões de
investimento em tecnologias, alinhando know-how de negócio e tecnológico, com
elevada capacidade de execução.
Através do conhecimento e experiência anterior em Sequence, garantimos o sucesso
das nossas implementações nos diversos mercados e setores.
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Player Internacional
Somos uma empresa multinancional
de consultoria de gestão, presente em
8 países: Portugal, Espanha, África do
Sul, Estados Unidos da América, Cabo
Verde, Angola, Moçambique e Brasil.
A metodologia da LBC privilegia
a reflexão com o cliente, o
acompanhamento constante do projeto
e a obtenção de resultados concretos.
Conjugamos os mais elevados standards
de qualidade mundial e um vasto leque
de competências, com a facilidade de
relacionamento com os clientes com o
foco no pragmatismo com uma postura
de longo prazo.

A PNMsoft é o fornecedor global de Sequence com base no Reino Unido. Tem clientes em todo o mundo e milhões de utilizadores do
software em diversos países. Abrange uma rede global de parceiros de negócios e escritórios associados, dos quais se destaca a Leadership
Business Consulting, para os Países de Língua Portuguesa.
A PNMsoft é certificada como “Gold Partner” da Microsoft e como membro da Microsoft Business Process Aliance. Foi fundada em 1996
por peritos em processos organizacionais por especialistas em Business Process Management (BPM).

Os logótipos da PNMsoft, Sequence e Hot Change são propriedade da soft.
Todos os direitos reservados.
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Implementação Agile: Rápida e Eficaz
CUSTOMIZAÇÃO
O levantamento e desenho/ reengenharia do Processo constitui uma
etapa inicial do Projeto. Trabalhamos diretamente com o cliente, de modo
a melhor percepcionar os pontos críticos e a acelerar o processo.
Não começamos a fase de desenvolvimento sem ter sempre a validação
do cliente. Desenhamos para validação, os formulários e os sreenshots do
que vai ser desenvolvido na implementação.

DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento é simples e rápido. É possivel ser integrado com
qualquer sistema organizacional para pesquisa ou fornecimento de dados.
É possível alterar com facilidade a configuração das atividades e dos
fluxos, por meio de um processo de drag and drop que facilita toda a
programação.

IMPLEMENTAÇÃO
Alinhamos pessoas e tarefas a outputs de valor.
Desenvolvemos manuais de utilização do sistema e damos formação
aos utilizadores, bem como o acompanhamento inicial, contemplando
eventuais ajustes ao programa.

ACOMPANHAMENTO
Após a implementação, damos apoio na melhoria do processo para
maximizar o valor para o negócio, removendo potenciais constrangimentos
e eliminando atividades sem valor acrescentado.
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Sequence no Mundo

Referencias Sequence da Leadership

Empresas e instituições em todo o mundo utilizam o Sequence para operar e controlar
os seus processos de negócio. Muitos deles correm processos críticos, com um grande
volume de utilizadores e de transacções.

TESTEMUNHOS
“Muitos dos nossos clientes
adotaram o Sequence como
solução para a gestão dos seus
processos.”
Bill Gates

“O Sequence é um Software com
um crescimento impressionante e
pertencente à aliança da Microsoft
para Tecnologia BPM. Muitas
empresas de renome na Europa
já recorreram ao Sequence.”
Gartner

“O Sequence é líder no mercado
e o seu potencial tem-se verificado
através da oferta de soluções
integradas de BPM.”

Outros clientes Sequence

Stki.info

“Para os utilizadores Microsoft,
o Sequence está no topo da
lista de sistemas de BPM.”
Bloor

“O Sequence permite medir o
sucesso dos seus sistemas de
Gestão de Negócio.”
ebiz
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Vantagens do Sequence
INTEGRAÇÃO
O Sequence permite a integração com outros sistemas e plataformas, através de um conjunto
de conectores genéricos, tais como webservices e database listeners, entre outros. Para além
destes, dispõe de conectores específicos para integração com o ERP SAP e com o CRM Dynamics.
O Sequence possibilita a um developer acrescentar a sua funcionalidade através de uma
API, que permite estender e costumizar as classes Sequence.
Na maioria dos projetos implementados, os processos em Sequence estão ligados a
um ou mais sistemas já em uso pela organização. Destes destacam-se os ERP (Enterprise
Resource Planning), os CRM (Customer Relationship Management), os BI (Business
Intelligence), entre outros.

CASO DE SUCESSO
O INSS – Instituto Nacional de
Segurança Social de Angola é
a instituição responsável pelo
pagamento das remunerações
aos pensionistas de todo o país.
O instituto tem de garantir
uma série de procedimentos
de atividades mensais, desde
registos, a validação dos dados, a
aprovações e a pagamentos.
Com a implementação do
Sequence, muitas destas tarefas
passaram a ser automatizadas
através da integração com o
sistema dotado de informação
de base.
A tramitação automática garante
o controlo e a transparência dos
dados.
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Soluções Chave na Mão
Todos os Processos de negócio e organizacionais que requeiram a gestão de fluxos entre áreas da organização e a tramitação de
documentos são passíveis de ser automatizados através do Sequence. No entanto, a nossa experiência permitiu já ter desenvolvidas
um conjunto de soluções chave na mão adaptáveis à realidade de grande parte das organizações.
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Porquê o Sequence
HOT CHANGE
•

Adaptação e alteração rápida dos processos de negócio
das organizações, através da utilização em simultâneo de
diversas versões do mesmo processo.

•

Os processos que continuam a correr normalmente
enquanto o desenvolvimento e a nova implementação
ocorrem.

MOBILIDADE SEQUENCE ON-THE-GO
•

Os utilizadores podem utilizar o sistema nos seus telemóveis, melhorando os
timmings e a produtividade.

•

Permite realizar tarefas com um clique, através de ecrãs e de formulários
totalmente adaptados aos dispositivos móveis.

•

Monitorização dos processos via telemóvel.

CASO DE SUCESSO
A prefeitura de Caraguatatuba
implantou o Sequence para
automatizar a sua ouvidoria
municipal.
O Sequence gere atualmente o
Sistema de Gestão de Informações e
Reclamações ao cidadão entre as 17
secretarias da Prefeitura, num total
de 1.600 colaboradores.
O Sequence regista mais de 100
processos por mês, para uma
população de 110 mil habitantes.
A implementação do Sequence
permitiu otimizar o acompanhamento de cada processo.
A maior vantagem foi o acesso à
informação em tempo real sobre
o teor das reclamações e o grau
de resposta de cada Secretaria.
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Porquê o Sequence

CLOUD
•

A disponibilização em ambiente cloud permite aceder aos processos a qualquer
momento, em qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo.

CASO DE SUCESSO
eSPAP - Entidade de Serviços
Partilhados da Administração
Pública Portuguesa utiliza o
Sequence desde 2007, tendo
reforçado a sua aposta neste
Software a partir de 2012.
A eSPAP tem 40 processos em
Sequence que funcionam nas
áreas de Recursos Humanos
e na de Finanças e já está a
planear a inclusão do Sequence
para a gestão de mais 30
processos.

SOCIAL BPM
•

O Sequence é uma ferramenta de colaboração extrema. Os colaboradores podem interagir
naturalmente durante o desenvolvimento do processo, de execução e de optimização.

•

Os comentários e as melhorias apontadas pelos utilizadores em cada processo, podem
ser utilizadas em desenvolvimentos futuros.

A eSPAP destaca os benefícios
alcançados
através
da
implementação do Sequence e
a sua capacidade de integração
com muitos outros sistemas
já utilizados pela organização,
como o SAP.
Este é um dos exemplos da
adaptabilidade do Sequence a
qualquer área de negócio de uma
organização.

O Sequence gere atualmente
processos de RH e Finanças em
mais de 450 entidades públicas e
550 mil colaboradores.
Um dos processos mais recentes
permitiu à eSPAP poupar mais de
5,5 milhões de euros.
A média da duração de execução
de um processo de gestão de
fornecedores desceu de 6 minutos
para 2 minutos, diminuindo a
necessidade de recursos humanos
afetos ao mesmo.
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Simples de Programar, Fácil de Utilizar

SEM CÓDIGO
O utilizador pode desenhar um processo e implantá-lo em Sequence sem ter de programar em código.

CASO DE SUCESSO
FGC – O Fundo de Garantia e
Crédito de Angola, com um
fundo inicial de 100 milhões
de dólares, presta garantias
de crédito no âmbito de um
Programa a nível nacional
lançado pelo Governo de Angola,
denominado Angola Invest.
Para
responder
a
este
desafio, a LBC desenvolveu
em Sequence um sistema que
percorre todo o procedimento,
da candidatura à decisão de
concessão de crédito.

NOTAÇÃO BPMN
Utilização de notação BPMN no ambiente de desenvolvimento.

Este sistema envolve o registro
de dados, as integrações, os pontos de decisão, os alertas e um
controlo minucioso e atualizado
de todos os processos.
Hoje em dia, o FGC dispõe de
um sistema eficiente, rápido
e seguro, que analisa 15-20
pedidos de garantias de crédito
por mês.
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A Leadership Business Consulting
LEADERSHIP BUSINESS CONSULTING
A Leadership Business Consulting (LBC) é uma empresa de consultoria de gestão
internacional com mais de 12 anos de experiência no Mercado.
É culturalmente orientada para o desenvolvimento de soluções de negócio aliados às
mais recentes inovações tecnológicas.
Fundada em 2001 e com crescente expansão, está atualmente presente em 8 países:
Portugal, Brasil, Estados Unidos, Espanha, Angola, África do Sul, Moçambique e
Cabo Verde.

Mais de 600 projetos realizados
a nível global.
Índice de satisfação de cliente de
5,1 numa escala de 0 a 6.
Anualmente, 70% do volume de
negócio corresponde a clientes
recorrentes.
Certificação de qualidade ISO
9001 pela Lloyds Register.
Os clientes valorizam a forma como
a LBC cria soluções personalizadas e
possibilita a obtenção de resultados
rápidos e eficazes.
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Johannesburg • Lisboa • Luanda • Madrid • Maputo • Porto • Praia • San Francisco • São Paulo

www.leadership-bc.com
Contacto:
bpm@leadership-bc.com
Angola:
Africa do Sul:
Brasil:
Cabo Verde:
Espanha:
E.U.A:
Moçambique:
Portugal:
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+244 922 303 903
+27 11 029 0767
+5511 2384 2794
+238 262 01 11
+34 91 56 31 349
+1 415 277 22 81
+258 21 487 611
+351 213 581 060

