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Lojas Marabraz adota solução ECM da PAPEROFF
para automatizar a captura de documentos e
gerenciar seu conteúdo digital.
Criada em meados dos anos 60 na zona norte paulistana, a Marabraz é uma das principais redes varejista
de móveis do Brasil, com mais de 130 lojas em todo o estado de São Paulo e um dos maiores centros de
distribuição da América Latina. Uma empresa 100% brasileira respeitada e admirada no mercado,
sobretudo por seus clientes, sempre seguros de que podem contar com a Marabraz.
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Atualmente a Marabraz é a maior rede varejista especializada em móveis do mercado brasileiro
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A PAPEROFF buscou aplicar e desenvolver técnicas de taxonomia e modelos de metadados de
forma a otimizar a navegação, descoberta e localização das informações tendo sempre em
foco um balanço harmônico entre o que se indexa e o que se procura.

Lado a lado com o cliente, entendendo seu negócio
Nossa experiente equipe encarregou-se de mapear todas as necessidades e adaptar a solução para se adequar aos processos
existentes na Marabraz, atuando fortemente na identi!cação de oportunidades para otimizar a forma como a empresa
gerencia seus documentos.

Os desa!os do projeto
Um dos principais desa!os foi o mapeamento dos documentos,
seus processos e atributos para garantir a correta
parametrização da solução. Em seguida veio a fase de estudo
tecnológico para viabilizar um alto nível de integração entre
diversos sistemas e o ECM PAPEROFF, que facilitasse o dia-a-dia
dos usuários e que possibilitasse um melhor controle sobre
seus processos.
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informações de alto valor. Ao lado estão alguns exemplos de
departamentos que utilizam o ECM PAPEROFF:

Principais resultados e benefícios
Hoje a Marabraz usufrui plenamente de todos os benefícios
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Com o PAPEROFF você captura documentos de qualquer formato e armazena em banco de
dados de alta segurança! Consultá-los é ainda mais fácil, você pode acessar seus
Solução em Gestão de Documentos

documentos de qualquer lugar a qualquer momento.
Acesse o site para mais informações www.papero".com.br. Entre em contato por e-mail
contato@papero".com.br ou ligue: +55 11 4208 7874 | 4191 3869 | 4191 4623
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