
A verdadeira potência para expandir, 
conectar e crescer seus negócios

Programa para Desenvolvedores da Alaris

O Programa para Desenvolvedores da Alaris é tão exclusivo, 
flexível e focado na solução quanto você

Como provedor de solução de software (ISV) ou integrador de 
sistema (SI), você cria soluções personalizadas para atender 
aos desafios dos clientes. Você seleciona as melhores e mais 
adequadas tecnologias e as combina em sistemas ideais.  
Ao firmar uma parceria com a Alaris, você recebe ferramentas 
avançadas que ajudarão a solucionar desafios comuns  
e incomuns de gerenciamento de informações. Ajudamos  
você a expandir, conectar e crescer de maneira significativa. 

Por que o Programa para Desenvolvedores da Alaris  
é melhor e diferente?

A Alaris é muito mais do que uma empresa de tecnologia  
que oferece hardware, software e serviços. Nós desenvolvemos 
o Alaris IN2 Ecosystem como uma abordagem integrada para 
melhorar a captura e o gerenciamento de informações.  
E continuamos a desenvolver produtos, ferramentas e programas 
direcionados aos desenvolvedores, que atendem às suas 
necessidades exclusivas — bem como às dos clientes.

Apresentamos opções flexíveis para —

•  Conectar diretamente a digitalização com aplicativos de 
nuvem, como SharePoint, Box e Google Drive 

•  Oferecer soluções de digitalização do tipo Kiosk que 
possibilitem a integração perfeita aos aplicativos 

•  Conectar dispositivos ao software de digitalização baseado  
em PC 

•  Criar soluções de digitalização conectadas e inteligentes  
que combinem seu aplicativo com o hardware e software  
da Alaris

•  Gerenciar centralmente um parque de dispositivos 



Para crescer com você, temos que conhecê-lo — e vice-versa. 
Para transformar boas intenções em vantagens reais, vamos além 
dos programas típicos de bônus ou incentivos a fim de conhecer 
suas áreas específicas de atuação e como nossos ativos e ideias 
podem ajudar sua empresa a voar ainda mais alto. 

Veja aqui um resumo rápido de algumas vantagens, suporte  
e incentivos disponíveis.

Sólido suporte técnico

•  Suporte técnico e acesso a kits de ferramentas técnicas, 
inclusive código de desenvolvimento para integração,  
licenças de NFR, etc.

• Amplo treinamento técnico

•  Processo de três etapas para o sucesso da implementação 
elaborado para a solução ALARIS INFUSE

•  Desenvolvimento de casos de uso e coleta de requisitos para  
a criação da prova de conceito

• Biblioteca de perguntas frequentes e documentação

• Acesso a dispositivos lançados previamente

Amplo suporte de marketing conjunto

•  Eventos conjuntos, relações com a imprensa, suporte de 
marketing personalizado e criação de estudos de caso

• Fundos de Desenvolvimento de Negócios (BDF)

• Unidades de scanner para avaliação e início

•  Incentivos para provedores de soluções e ISVs que vendem 
produtos da Alaris por meio do Programa de Parceiros Alaris

• Preços especiais disponíveis para soluções conjuntas

Colaboração de verdade

• Gestão de contas e suporte da equipe de integração

•  Participação na reunião anual de lançamento dos parceiros Alaris

• Planejamento empresarial conjunto

•  Oportunidades de palestras/eventos, parceria com a Alaris  
em feiras comerciais, conferências, webinars de setor, etc.

• Acesso à nossa base de parceiros revendedores

Novas conexões para a captura escalável, conectada e mais 
inteligente

A solução ALARIS INFUSE oferece uma digitalização conectada 
à rede, independente e de nível empresarial, otimizando os processos 
e integrando-se diretamente aos sistemas da linha de negócios. 
Quanto antes os dados são capturados, antes as organizações 
podem entendê-los e usá-los. Os clientes se tornam mais 
produtivos e eficientes com tarefas que, anteriormente, poderiam 
levar dias para serem concluídas — em virtude da falta ou da espera 
por informações — e são agora reduzidas para poucas horas. 

Agora, os clientes podem integrar o conteúdo diretamente aos 
processos empresariais e receber uma confirmação em tempo real 
no ponto de digitalização. As notificações podem ser detectadas 

e corrigidas instantaneamente, o que resulta em uma economia de 
tempo e custos, aprimorando a experiência do cliente. 

Conheça esta solução extremamente inteligente

Sem exigir drivers nem PCs, a solução INfuse foi projetada para 
integrar com eficiência o conteúdo dos documentos aos processos 
empresariais. A solução consiste no hardware e software da Alaris,  
juntamente com seu aplicativo, oferecendo configuração simplificada 
e integração otimizada de conteúdo aos aplicativos de negócios.

Essa solução inteligente tem o apoio de um sólido programa de 
desenvolvimento, inclusive uma API bidirecional, ferramentas de 
configuração automatizada de dispositivos, configurações de fluxo 
de trabalho e suporte técnico para seus desenvolvedores.

Recriando o conceito e o valor do trabalho em equipe



Cinco áreas de desafios principais e soluções do Programa 
para Desenvolvedores

Veja aqui as cinco áreas nas quais a transformação digital pode 
gerar resultados campeões para você e seus clientes graças às 
parcerias com a Alaris —

•  Arquivos, Correspondências e Gestão Documental: quando 
a área de arquivos, correspondências e gestão documental está 
equipada com fluxos de trabalho perfeitamente automatizados 
para gerenciar rapidamente os dados, o impacto sobre a receita 
bruta pode ser enorme. Os funcionários têm mais tempo para 
que se concentrem nas principais funções do trabalho, e os 
documentos urgentes são transferidos no ritmo dos negócios.

•  Relacionamento com os Clientes: o relacionamento com os 
clientes facilitado por processos digitalizados e notificações 
em tempo real leva ao aumento da satisfação dos mesmos  
e a um valor ainda mais alto por cliente.

•  Contas a Pagar: quando insights adicionais tornam a área  
de contas a pagar ainda mais inteligente e automatizada,  
os fornecedores podem atender clientes no momento 
adequado para as suas necessidades. 

•  Fluxos de Processos e Formulários: os fluxos de trabalho bem 
estruturados para o reconhecimento de formulários, a extração de 
informações e a garantia de qualidade removem os gargalos que 
prejudicam o sucesso e a precisão e economizam muito tempo. 

•  Gestão de Registros: a gestão de registros digitais oferece 
muitas vantagens em relação às soluções em papel, como 
a habilidade de sincronizar informações, aumentar a segurança 
e acessar rapidamente documentos críticos.

Na Alaris, estamos dedicados ao investimento e compromisso 
para o sucesso conjunto — o seu e o nosso. Para explorar todas as 
possibilidades e expandir, conectar e crescer conosco, clique aqui. 

Explore os benefícios da parceria com a Alaris

Amplie seu alcance 

Expanda suas ofertas de soluções com o robusto portfólio de 
hardware, software e serviços da Alaris

Garanta a integração perfeita

Simplifique e automatize os processos empresariais com soluções 
e serviços flexíveis e confiáveis

Proteja o seu futuro

Crie relacionamentos em longo prazo ao oferecer expertise em 
soluções de captura, além de soluções completas e rentáveis

http://www.alarisworld.com/landing-page/alaris-developer-program
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Quer saber mais? 
AlarisWorld.com 

Fale conosco:  
www.alarisworld.com/pt-br/landing-page/servicesupportcontacts

Amplie, conecte e cresça  
com a Alaris
O Programa para Desenvolvedores da Alaris foi projetado para 
proporcionar acesso às vendas, ao marketing e ao suporte 
técnico de que você precisa para desenvolver, integrar e promover 
nossas soluções em seu mercado e em novos mercados por 
todo o mundo. Se sua área de cobertura atual for regional,  
nossa presença global poderá lhe ajudar a expandir para outras 
regiões. Além disso, você pode ampliar seu alcance ao incluir 
scanners e software que podem não fazer parte de seu  
portfólio atual.

Com o foco no que fazemos de melhor, ajudamos você a otimizar 
sua expertise à medida que colaboramos e nos conectamos com 
você. Temos uma vasta rede de revendedores e clientes, que 
será apresentada a você.

Juntos, podemos oferecer as soluções mais inovadoras 
e competitivas para nossos clientes em comum. O trabalho 
conjunto nos permite crescer, encontrar novos clientes e solucionar 
juntos seus desafios de automatização e transformação digital. 
Ajudamos a fechar negócios com mais rapidez porque somos 
a melhor provedora de soluções de imagens e a empresa mais 
flexível para firmar uma parceria — da apresentação à integração, 
passando por vendas, marketing e muito mais.

http://AlarisWorld.com
http://www.alarisworld.com/pt-br/landing-page/servicesupportcontacts

