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MODELOS

MODELOS
PRONTOS
Centenas de documentos
pré-aprovados para otimizar
rotinas e facilitar o fechamento
de novos contratos.

O gerenciamento
de documentos nunca foi tão
ágil, prático e seguro. Com
o Prover VNext, é possível,
em uma só ferramenta,
ter acesso a modelos de
contratos, termos, cartas e
outros formatos previamente
atestados juridicamente,
aplicáveis a qualquer empresa,
desde o microempreendedor
até grandes corporações.
MAIS DE 800 MODELOS
A base de arquivos conta com
mais de 800 formatos. Simples
de usar, a ferramenta permite
escolher um modelo pronto,
editar alguns campos dentro do
Prover VNext e fazer download
do arquivo. Também é possível
abastecer o Prover com
modelos próprios ou adaptar os
arquivos já existentes.

TUDO EM
UM SÓ LUGAR
Os modelos préaprovados oferecidos por
Prover VNext vão atender
todas as necessidades da sua
empresa. Algumas das categorias
disponíveis para você começar a
personalizar e usar:
Gestão de Pessoas

Gestão Financeira

Gestão Patrimonial

Tecnologia da Informação

Comunicação

Serviços gráficos

INTEGRAÇÃO MICROSOFT
Graças à tecnologia Microsoft de
salvamento automático, sempre
que um documento Word é criado
ou editado dentro do Prover VNext,
será salvo automaticamente na
nuvem da Microsoft.
Não importa se a edição veio do
computador ou do celular, suas
alterações serão mantidas.
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CUSTÓDIA
DIGITAL

CUSTÓDIA
DIGITAL
Espaço para armazenar
todos os documentos de
uma empresa: tudo em
um só lugar.

TUDO
EM NUVEM
Arquivos físicos e HDs de
departamentos inteiros podem
ser incorporados à base de
dados do Prover VNext. Com
os planos de custódia digital
do Prover VNext, é possível
gerenciar arquivos em nuvem
com segurança e facilidade no
acesso.
ARMAZENAMENTO
PERSONALIZADO
O Prover VNext oferece acessos
customizados para o tamanho de
cada empresa e de acordo com a
demanda de cada departamento.
Antes de escolher um plano,
os consultores Prover VNext
também podem orientar para a
escolha do melhor plano para
cada rotina empresarial.

precisam
se preocupar:
tudo vai estar interligado
a partir de agora.
CERTIFICAÇÕES
Qualquer alteração feita em
documentos salvos no banco de
documentos Prover VNext vai ser
identificada por logs de acesso,
procedimento garantido por
certificação Azure. Dessa forma, é
possível acompanhar as atividades
sobre todos os documentos criados.
Nada se perde: a trilha de auditoria
de cada edição está disponível
em tempo real para o gestor do
sistema.

COMPARTILHE COM OUTROS
SERVIÇOS
Enviar documentos para outros
serviços de gerenciamento
em nuvem também é rápido e
simples. Empresários que já
possuem One Drive, Dropbox ou
Google Drive, por exemplo, não
MAIS NEGÓCIOS, MENOS BUROCRACIA
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ASSINATURA
ELETRÔNICA

ASSINATURA
ELETRÔNICA
Nós organizamos seus
documentos para que
você só se precupe com o
crescimento da sua empresa.

MUITO MAIS
AGILIDADE
A tecnologia de assinatura
eletrônica permite enviar
documentos para os clientes e
validar rapidamente, diretamente
na tela do celular ou pelo
computador.
Segurança garantida
Com parceria da eSignLive, a
ferramenta faz uma série de
trilhas de auditoria para garantir
a inviolabilidade e criptografia dos
documentos assinados. Pegando
por exemplo informações
sobre GPS, Mac Adress e
comportamento do usuário que
realizou a assinatura.
MENOS TEMPO
Com o Prover VNext, as empresas
acabam, de uma vez por todas,
com os diversos processos de
logística sempre que for preciso
atualizar uma proposta, contrato
ou documento que precisa ser
assinado.

COMPATIBILIDADE
A tecnologia de assinatura
eletrônica pode ser utilizada em
celular, tablet e computador. Com um
simples deslizar de dedos ou com o
mouse, a assinatura é capturada e
fica disponível na ferramenta para
ações semelhantes.
RÁPIDO E FÁCIL
As solicitações por assinatura são
enviadas por e-mail e respondidas
agilmente em uma tela de validação
do Prover VNext, que pode ser aberta
até mesmo por quem acabou de
conhecer a nova tecnologia. Faça o
teste agora: em menos de 5 minutos,
é possível validar um documento com
assinatura eletrônica.
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CAPTURA

DO PAPEL PARA
O DIGITAL
Documentos impressos também
no ambiente on-line: sem risco
de perder informações de
histórico empresarial.

TUDO JUNTO
Empresários e administradores
não vão precisar se preocupar
com o gerenciamento de uma
infinidade de documentos
armazenados em arquivos físicos
e on-line. O Prover VNext é o
novo centro de documentação
das empresas na era digital. É
possível armazenar imagens e
a digitalização de impressos,
tudo em um só lugar, através da
captura por dispositivos móveis ou
scanners na versão Web.
VERSÃO DIGITAL
A tecnologia de captura digital
permite gerar uma versão
em PDF de qualquer arquivo
impresso por meio da câmera de
um dispositivo móvel ou scanner,
diretamente para a base de dados
Prover. Além da economia de
espaço e recursos, garantimos
uma gestão mais eficiente
para o histórico de qualquer
empreendimento.

MENOS PAPEL
A economia de papel também é
uma das grandes vantagens nessa
nova forma de pensar a gestão
documental. Menos dinheiro gasto
com recursos, mais sustentabilidade!
OCR
A tecnologia OCR, responsável pelo
reconhecimento ótico de caracteres
contidos em uma imagem, permite
que tudo o que for digitalizado e
arquivado no programa seja lido pelo
sistema do Prover VNext. Ou seja:
é possível fazer buscas complexas
até mesmo em arquivos impressos
digitalizados. Assim, nenhuma
empresa vai perder informações em
arquivos físicos.
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MÚLTIPLOS
PERFIS

DO TAMANHO DA
SUA EMPRESA
Prover VNext se adapta à
realidade das empresas com as
opções de múltiplos acessos e
planos personalizáveis.

TODOS OS DEPARTAMENTOS
Da gestão de pessoas à comunicação
da sua empresa: Prover VNext
oferece modelos diversos, tanto para
o fechamento de novos contratos
quanto para diversas outras rotinas
administrativas da sua empresa.
Basta personalizar para deixar tudo
com a cara do seu negócio e começar
a usar.
ACESSO DE USUÁRIO
Vários departamentos dentro de uma
mesma empresa podem ter acesso
às funcionalidades do Prover VNext
com acessos personalizados e níveis
de acesso e sigilo diferenciados.
O gestor do sistema poderá
conceder acesso rápido aos diversos
colaboradores da empresa dentro
da própria ferramenta, facilitando a
gestão e controle.

SEGURANÇA GARANTIDA
A segurança é garantida e os logs de acesso
estão disponíveis para as contas master
de gerenciamento da ferramenta: tudo o
que é feito on-line pode ser monitorado e
acompanhado de perto.
DO TAMANHO DA SUA NECESSIDADE
Nossos consultores estão à disposição
para compreender as necessidades de
customização da ferramenta para cada
empresa. Se sua empresa precisar
de workflow e de um alto volume de
processamento, entre em contato com a
nossa equipe.
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ENCONTRE O
MELHOR PLANO

ENCONTRE
SEU PLANO

Conheça os planos disponíveis
e teste gratuitamente hoje!

Free

SERVIÇO

(Transações)

Assinaturas Eletrônicas

2

Capturas de Documentos
(celular, scanner*, desktop*)

20

OCR

20

Gerações de documentos modelos

20

Usuários

2

Armazenamentos

100
MEI MENSAL

MEI TRIMESTRE

MEI SEMESTRE

MEI ANUAL

Assinaturas Eletrônicas

3

9

18

36

Capturas de Documentos
(celular, scanner*, desktop*)

50

150

300

600

OCR

50

150

300

600

Gerações de documentos modelos

250

750

1500

3000

5

5

5

5

1.000

3.000

6000

12000

Valor Pacote

R$37,25

R$86,21

R$154,33

R$284,22

Mensal

R$37,25

R$28,74

R$25,72

R$23,68

PME MENSAL

PME TRIMESTRE

Assinaturas Eletrônicas

20

60

120

240

Capturas de Documentos

700

2.100

4.200

8.400

OCR

700

2.100

4.200

8.400

3.000

9.000

18.000

36.000

25

25

25

25

15.000

45.000

90.000

180.000

Valor Pacote

R$ 371,50

R$ 959,26

R$ 1.774,77

R$3.327,04

Mensal

R$ 371,50

R$ 319,68

R$ 295,80

R$ 277,25

Usuários
Armazenamentos

(celular, scanner*, desktop*)

Gerações de documentos modelos
Usuários
Armazenamentos

PME SEMESTRE PME ANUAL
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