Nosso foco são as decisões.
O seu também deveria ser.
Seus modelos de negócio exigem decisões
que garantam a aplicação de suas
estratégias e a satisfação de seus
clientes.
Em todos os segmentos, empresas
dependem de regras de negócio para
tomar suas decisões mais importantes e
impactar seus clientes.
A gestão dessas regras está aumentando
muito sua complexidade em função de
mercados cada vez mais dinâmicos, ou
mesmo por modificações de marcos
regulatórios.
Essa gestão constante
garante sua vantagem competitiva.
O Abaccus Decision permite uma
experiência
digital
simplificada
automatizando decisões complexas sem
a necessidade de codificação (low code).
Mais que um software de gestão de
regras de negócio, é uma ferramenta
estratégica que complementa seus
investimentos em soluções e aplicações
existentes.

Externalize suas regras de negócio espalhadas em diversos sistemas ou processos
manuais. Concentre tudo no Abaccus Decision e elimine problemas de atualização,
conformidade e escalabilidade.

Insights de negócios personalizados e em tempo real.
Estenda o controle de mudança das Regras de Negócio para os Usuários de
Negócios. Eles são os responsáveis pelas políticas de negócios, regulamentos,
práticas e demandas de mercado que administram seus negócios e entregam
seus resultados.

Controle as decisões que
controlam seu negócio.

Como seu processo de
decisão pode ser gerenciado.

O que o Abaccus Decision
entrega para você.

Tudo o que sua empresa faz depende de
decisões. Você decide qual taxa ou margem
utilizar em determinadas operações, que
benefícios disponibilizar para seus clientes,
como autorizar crédito, quais riscos deseja
assumir, bem como definir seu processo de
remuneração e comissionamento.

O processo de gerenciamento de decisão
envolve quatro etapas:

Redução dos custos de desenvolvimento e
com fornecedores de TI para criação e
atualização das suas regras de negócio (custos
elevados, suporte com baixa disponibilidade e
prazos alongados).

Fica claro que as decisões controlam seu
negócio.
Mas quem controla essas decisões?
Pense na sua empresa. Talvez você tenha
decisões incorporadas nos sistemas que
administram seus negócios, talvez você conte
com diversos analistas apoiando decisões,
talvez utilize memorandos corporativos ou
documentos de políticas, talvez utilize
diversas planilhas.
Enfim, suas decisões podem estar espalhadas
por uma variedade de fontes (algumas
automatizadas e outras manuais) sem
garantia de consistência.
E alterar qualquer uma delas pode ser uma
verdadeira dor de cabeça.

1. Extraia a lógica de tomada de decisão de
qualquer lugar em que ela esteja. Pacotes de
sistemas, aplicativos, processos manuais,
planilha, documentos de políticas ou na
cabeça das pessoas.
2. Coloque as regras em uma biblioteca
(repositório único de regras) para que você
possa pesquisar, encontrar os que você deseja
e fazer alterações.
3. Forneça uma maneira simples para as
pessoas visualizarem, editarem, modelarem e
implantar mudanças.
4. Disponibilize motores de decisão para que
todos na empresa, e seus parceiros, possam
consumir.
Em suma, o gerenciamento de decisões cria
ordem a partir do caos.
O que você obtém são decisões consistentes,
previsíveis, verificáveis e escaláveis.

Repositório único de regras – histórico de
atualizações,
trilhas
de
auditória,
documentação dos seus modelos de negócio
e processos decisórios.
Elimina erros causados por regras de
negócios desatualizadas ou pulverizadas em
diversos sistemas da empresa ou na cabeça
das pessoas.
Consistência em decisões de grandes
volumes. Capacidade de executar milhares de
regras e cálculos em milissegundos.

Inteligência do negócio atualizada e
acessível em um clique para análise de
qualquer gestor.
Granularidade – modelos de decisão
configuráveis para diversos públicos, diversas
regiões, diversos produtos ou qualquer outro
tipo de segmentação que sua empresa
necessite.
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