
Programa de formação

CREATIO: ADMNISTRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS 

DE NEGÓCIO

O que esperar: os participantes irão aprender a preparar o sistema para uso comercial: inserir pesquisas, importar dados de outros

sistemas e bases de dados, introduzir novos campos, detalhes e seções. Irão também aprender como licenciar utilizadores,

trabalhar com ferramentas de administração, configurar direitos de acesso, criar áreas de trabalho, configurar imprimíveis e criar

novos processo de negócio

Duração Tópico

DIA 1. ADMNISTRAÇÃO & CONFIGURAÇÃO 

10 min Introdução ao Creatio, visão geral e terminologia

20 min

Arquitetura do Sistema
• Estrutura e hierarquia
• Pacotes e Binding de dados
• Limitações dos utilizadores

5 horas

Assistentes (Wizards)
• Modelo de objetos
• Binding de dados
• Assistente de seção
• Assistente de detalhes
• Regras de negócio
• Pesquisas

1 hora

Segurança e direitos de acesso
• Utilizadores, Papeís Organizacionais e Funcionais
• Regras de Acesso por defeitor/ por operação / por coluna
• Permissões de operações

30 min

Imprimíveis
• Instalar e configurar o plugin do MS Word
• Criar um novo Imprimível

1 hora

Vários
• Importação e Exportação de Dados
• Configurações de Sistema e Pesquisas mais utilizadas
• Filas de espera e Desktop de Agente
• Dashboards

DIA 2. AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO

6 horas

• Processos de Negócio
• Web-Services
• Introdução a Machine Learning

2 horas

Gestão Dinâmica de Casos (Dinamic Case Management - DCM)
• Tarefas
• Transições entre etapas automáticas e manuais
• Sub-processos e Resultados
• BPM vs DCM

A quem se destina este curso: o programa de formação destina-se a utilizadores que estejam familiarizados com os produtos

Creatio que queiram ganhar conhecimentos práticos de como configurar, administrar e costumizar o Creatio às suas necessidades.

Duração e formato do curso: a formação decorre ao longo de 2 dias com um total de 8 horas por sessão. Presencial ou on-line.


