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A EasyVista beneficia da sua ampla experiência no setor, trabalhando com milhares de clientes empresariais 
em todo o mundo para simplificar o IT Service Management, tornando o ITSM fácil de usar e fácil de 
entregar. A plataforma de IT Service Management da EasyVista, com qualidade comprovada, está em 
posição para apoiar as empresas a melhorar drasticamente os níveis de serviço e reduzir os custos de IT. O 
EV Service Management proporciona uma ampla cobertura de áreas de processos de ITIL, para além de uma 
experiência de utilizador intuitiva e ferramentas integradas para acelerar a implementação e simplificar a 
configuração.

Plataforma ITSM 2.0 com qualidade comprovada - Desenvolva 
a maturidade dos seus processos de IT com um motor de 
automatização robusto, suporte out-of-the box dos processos 
de todo o ciclo de vida do ITIL. 

Experiência de utilizador centrada nas pessoas - Aumente 
a produtividade e a adesão ao self-service com experiências 
intuitivas, responsive e de última geração.

TCO reduzido - Reduza os custos de ITSM aliando um 
licenciamento economicamente eficiente a ferramentas de 
configuração sem código.

Cloud fidedigna - Garanta a segurança, disponibilidade e 
transparência da sua solução SaaS de ITSM com processos 
operacionais auditados SSAE-18, análises de big data e centros 
de dados globais.

Service Manager

MAKING ITSM EASY

INTERFACE DE UTILIZADOR VERSÁTIL E 
INTELIGENTE
Quando a experiência do utilizador é boa, isso leva a uma 
maior produtividade no IT, verificando-se elevadas taxas de 
adoção dos utilizadores finais e grande visibilidade dos 
executivos. A plataforma EasyVista permite que as 
organizações forneçam a melhor experiência de utilizador com 
aplicações responsivas personalizadas e pré-definidas.

Projetámos o nosso interface tendo em mente o utilizador da gestão de serviços e com o objetivo de 
impulsionar uma nova maneira de trabalhar, oferecendo a melhor experiência de utilizador na indústria 
de ITSM.

A arquitetura de interface de utilizador e a sua integração com a tecnologia Service Apps fornecem uma 
plataforma para a inovação que permite melhorar a experiência de todos os utilizadores com automação 
sensível ao contexto, recomendações orientadas por IA, conhecimento inteligente e dashboards e 
aplicações baseados em funções.
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PLATAFORMA TOTALMENTE INTEGRADA PARA
IT SERVICE MANAGEMENT

RASTREIE OS SEUS ATIVOS DE IT COM
GESTÃO DE ATIVOS E DE CONFIGURAÇÕES
A Gestão de Ativos de IT não é apenas uma forma de encontrar os 
seus ativos: trata-se do ciclo de vida completo do ativo que 
agrega valor e inteligência em todo o processo. No centro de 
soluções eficazes de Gestão de Ativos está a CMDB, um sistema de 
conhecimento central que transforma dados brutos de ativos numa 
imagem abrangente que mostra como os ativos estão vinculados e 
dependentes uns dos outros e melhora a tomada de decisão.

•  Faturação
•  Leitura de código de barras
•  Amortização de Ativos

PINK ITIL V3 2011 VERIFIED

Incident Management
Problem Management
Change Management
Request Fulfillment
Service Catalog Management
Service Level Management
Availability Management
Knowledge Management

IT Service Continuity Management
Service Portfolio Management
Service Asset & Configuration Management
Access Management
Demand Management
Financial Management
Inventory Management
Self-Service

Service Reporting & Measurement
Capacity Management
Event Management
Project Portfolio Management
Purchase Management
Release Management
Software License Management
Supplier Management

•  Mapeamento de Deteções e Dependências
•  CMDB
•  Gestão de Inventário
•  Gestão de Licenças de Software

•  Gestão de Contratos
•  Chargeback/Showback
•  Compras
•  Gestão de Fornecedores

GIRA O IT COMO UM NEGÓCIO COM 
GESTÃO FINANCEIRA DE IT
O EV Service Manager permite ao IT, com uma gestão financeira 
abrangente, governança e business intelligence entender e comunicar 
o valor da entrega de serviços de IT orientados ao cliente. Tome 
decisões acertadas quando se trata de custo, qualidade e valor dos 
seus serviços de IT. Certifique-se de ter a visibilidade de alto nível 
necessária sobre os serviços que estão a ser entregues, quanto tempo 
levam a entregá-los e a que custo.

Com total cobertura dos processos do ITIL e 11 processos com certificação PinkVerify, o EV Service 
Management promove a maturidade na prática de ITSM das empresas, independentemente do seu nível de 
maturidade atual. Partindo de processos fulcrais de service desk, as empresas adquirem o domínio da 
plataforma com o tempo, recorrendo a processos de ITIL conforme as suas necessidades.

Da gestão de incidentes à gestão de conhecimento, os processos do ITIL promovem a agilidade e 
capacidade da sua empresa. Independentemente das necessidades de ITSM dos seus utilizadores e da sua 
organização, terá a possibilidade de usar e fornecer estes processos mais facilmente do que nunca com o 
enquadramento da EasyVista para ser bem-sucedido com o ITSM. 
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MAIS VISIBILIDADE COM
RELATÓRIOS E DASHBOARDS
Os nossos relatórios e dashboards visam simplificar o seu processo de 
criação graças a widgets pré-construídos e personalizados prontos a 
utilizar, disponíveis para download. Todos os relatórios podem ser 
personalizados ou se preferir pode criar os seus próprios. Pode até 
mesmo agregar informações ou dados de qualquer solução para obter 
uma visibilidade completa.

FERRAMENTAS INTEGRADAS

A plataforma inclui diversas ferramentas fáceis de utilizar que aceleram a capacidade da empresa para 
progredir, reduzir os custos administrativos, poupar tempo de resolução de questões de IT e apoiar a 
empresa de uma forma global.

DRAG-AND-DROP WORKFLOWS
Automatize o seu processo de ITSM 

utilizando portais modelo, baseados 
em melhores práticas, ou criando os 
seus próprios portais, arrastando-os 

e soltando-os na tela gráfica do 
workflow.

FUNCTION & DATA ACCESS CONTROL
Mantenha a conformidade e segurança 
regulamentar, utilizando domínios para 
segregar os dados com segurança a um 
nível organizacional, garantindo meios 

apropriados de controlo de dados e 
funções. 

EVie COMMAND INTERFACE
Guie os utilizadores para que concluam 
tarefas rotineiras e complexas usando 

comandos de execução definidos, 
automações inteligentes, filtros e 

pesquisas usando o mecanismo de 
inteligência EV. Novos comandos 

podem ser criados para trabalhar com 
mais eficiência.

MULTI-LINGUAL
Proporcione suporte global à sua 

empresa com capacidades multilingues 
out-of-the-box e domínios separados 
a nível de dados para garantir que as 

equipas técnicas podem trabalhar 
nos mesmos tickets e workflows em 

simultâneo na sua própria língua.

SMART AUTOMATION
Realize tarefas complexas e por fases 

com apenas alguns cliques, utilizando 
um dos 400 wizards incorporados, que 

orientam o processo passo a passo, 
dinamizados por uma automatização 

inteligente que ajuda a assegurar a 
precisão e a melhorar a eficiência.

SERVICE APPS TECHNOLOGY
Configure aplicações, portais e 

dashboards intuitivos e responsivos 
sem código usando modelos 

pré-construídos.
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DISPONÍVEL
SAAS OU ON-PREMISES
Uma ampla experiência na oferta de modelos de prestação de serviços baseados em SaaS ou através de 
uma instalação local dinamizam os clientes EasyVista para selecionar uma plataforma ITSM nos seus 
próprios termos. São poucos os demais fornecedores de ITSM com a experiência de SaaS, ou com recursos 
SaaS dedicados à disponibilidade, segurança e performance, que a EasyVista oferece.

Algumas das características únicas do SaaS de ITSM incluem: 

3 CLOUD MANAGEMENT CENTERS 

Com 3 centros de gestão da Cloud (CMC), na América do Norte e na Europa, a EasyVista proporciona um 
nível de rigor e segurança que a maior parte de outras soluções ITSM no mercado não conseguem igualar. 
Uma equipa altamente qualificada dedica-se aos CMC, garantindo a disponibilidade e suporte da 
plataforma SaaS, 24 horas por dia.

14 DATA CENTERs
A introdução de normas novas de privacidade de dados, como o GDPR, e as preocupações que existem em 
relação a latência, têm levado as empresas a solicitar instâncias de SaaS nas suas regiões geográficas. Com 
14 datacenters espalhados a nível regional e uma experiência de apoio a clientes em mais de 50 países, a 
EasyVista detém uma posição única para dar resposta a estas preocupações. 

AUDITORIAS INDEPENDENTES

Para minimizar os problemas de privacidade e risco, as empresas cada vez mais procuram fornecedores 
de SaaS que tenham sido sujeitos a auditorias independentes para uma avaliação de risco e segurança. A 
EasyVista é um dos poucos fornecedores de ITSM que exige que os centros de dados e as diretrizes internas 
sejam sujeitos a extensas auditorias anuais SSAE-18 SOC 2 do Tipo II.

EASY
INTEGRAÇÕES

A EasyVista oferece uma variedade de canais de integração, para garantir que, 
independentemente do produto, a plataforma EasyVista irá aumentar o valor 

que recebe.
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