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As informações impulsionam seus negócios e agora com o NetDocuments Analytics você pode acessar novos 
dados para aperfeiçoar e compreender o comportamento do usuário. Líderes de negócios, equipes de prática e 
administradores de TI podem usar o Analytics para moldar os resultados dos negócios.

Com o Analytics, você pode ver as principais informações necessárias para aumentar a adoção do usuário e maximizar 
o valor do seu sistema de gestão de documentos (DMS). Uma visão rápida de como os usuários interagem com o 
NetDocuments fornece as informações de que você precisa para impulsionar o sucesso em toda a organização.

Ganhe visibilidade clara sobre como o NetDocuments é usado 
com informações inteligentes em vários níveis

Visualize as atividades do usuário no NetDocuments para melhorar 
o comportamento do usuário.

Incluído com o LEARN

Visão macro Visão de nível intermediário Visão do projeto

Informações para a sua empresa.

Por meio do Repository Analytics, 
você obterá informações práticas 

de como o NetDocuments é usado 
pela sua empresa, incluindo tipos de 

documentos, engajamento do usuário e 
desempenho do sistema.

Aprendizagem para o seu 
departamento.

Com o Cabinet Analytics, você 
desenvolverá uma compreensão 

mais profunda do comportamento 
do usuário para promover adoção, 

treinamento ou governança da 
informação.

Informações para os seus projetos.

Utilizando o Workspace Analytics, 
você ficará sabendo de imediato 

como os usuários interagem com os 
documentos. Você pode ver facilmente 
quais documentos são mais acessados 
e quem está ativamente envolvido com 

um projeto.

Aumente o compartilhamento 
de experiência

Monitore o desempenho do 
sistema Maximize o ROI

O Workspace Analytics torna mais fácil 
identificar os usuários mais ativos e 

principais contribuintes, facilitando a 
colaboração e o compartilhamento de 

conhecimento em sua organização.

O Repository Analytics proporciona uma 
visão da velocidade e uso do sistema, 
além de muitas outras informações, 

para que você sempre saiba que 
está obtendo o máximo do seu 

investimento.

O Cabinet Analytics fornece os dados 
necessários para entender como 

sua equipe trabalha, para que você 
possa identificar áreas de melhoria e 

treinamento direcionado.

Transparência é a nova expectativa
O Analytics fornece informações claras sobre áreas fundamentais do negócio, garantindo que todos em sua 
organização tenham o que precisam para gastar menos tempo procurando respostas e mais tempo focado nas 
principais tarefas.

Agende uma demonstração hoje mesmo. netdocuments.com/demo

Acesse novas informações para compreender e aperfeiçoar
o comportamento do usuário com o Analytics.

https://www.netdocuments.com/
https://www.netdocuments.com/demo

