
8 RAZÕES PARA AS EMPRESAS FINANCEIRAS ESCOLHEREM

UMA SOLUÇÃO DE MPS:

 Natureza confidencial da documentação financeira e alta necessidade de segurança na 

informação;

 As empresas financeiras são as que mais imprimem no mundo: cerca de 4.5 milhões de 

dispositivos de impressão disparam 120 milhões de páginas impressas anualmente, sendo 

que apenas metade são geridas através de um contrato de MPS (Managed Print Services)

 Regulamentações da EU exigem a manutenção de logs de impressão para fins de auditoria

 Garantir inviolabilidade e total integridade dos documentos;

 Apenas 18% dos bancos e sucursais digitalizam documentos relacionados a empréstimos em 

seus sistemas eletrônicos back-end;

 A assinatura em papeis envolve a deslocação do cliente para, por exemplo, um pedido de 

empréstimo;

 Agilizar os processos: as fintechs não costumam trabalhar com papel;

 Tornar o compartilhamento das informações mais eficaz.

SOLUÇÕES DA ESPECIALISTA EM MPS

PARA AS FINANCEIRAS E SEGURADORAS

Na era do digital, por incrível que pareça,

encontramos bancos, empresas de

contabilidade, companhias de seguros e

outras organizações de serviços financeiros a

se afogarem em papel. Diante da feroz

concorrência, de uma alucinante lista de

regulamentações governamentais e requisitos

de conformidade, e de processos complexos

ainda em grande parte baseados em papel,

essas empresas precisam agora mais do que

nunca de fluxos de trabalho automatizados e

sistemas de gestão de documentos revisados.

O QUE É O MPS FINANCE

DA BELTRÃO COELHO?

Fornecemos impressoras multifunções
Xerox adaptadas com soluções de
software que permitem aumentar a
eficiência na digitalização, no arquivo,
na segurança da informação e na
redução de custos de impressão e
melhorias no serviço prestado.



AS SOLUÇÕES PROMOVIDAS PELA 

BELTRÃO COELHO DESTINAM-SE 

ÀS EMPRESAS FINANCEIRAS DE 

QUALQUER DIMENSÃO, 

ADEQUANDO-SE OS PROJETOS 

AOS OBJETIVOS DOS CLIENTES

O que inclui o MPS Finance da Beltrão Coelho:

O MPS FINANCE É UM CUSTO 100% 

DEDUTÍVEL.

Todas as despesas com as rendas são dedutíveis a 100% nos

custos operacionais da empresa. Isto fará com que possa

manter a sua liquidez e as suas linhas de crédito e os custos

de amortização de novos equipamentos serão distribuídos

pela duração do contrato.

CONTROLAR E AUDITAR AS PERMISSÕES DE 

ACESSO AOS DOCUMENTOS

Criamos as condições para que apenas utilizadores

autorizados possam criar, abrir, editar e compartilhar

documentos.

DIGITAL E A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

A redução dos processos baseados em papel, capacita as

empresas de serviços financeiros a cortar custos, reduzir a

probabilidade de erros, minimizar atrasos de

processamento e melhora a Experiência do Cliente

LOGS DE IMPRESSÃO

Com as aplicações da Xerox, a Beltrão Coelho pode

facilmente configurar o tracking e o reporting de logs de

impressão

ENCRIPTAÇÃO DE EMAIL A PARTIR DA MFP

Podemos configurar encriptações de email diretamente da

impressora multifunções Xerox para os tomadores de

empréstimos, bancos e seguradoras.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Somos especialistas em configurar controles de acesso e

autenticação. Na solução MPS FINANCE, hardware (como

MFPs e leitores de cartões) e software se reúnem para

controlar o acesso a MFPs através de autenticação

multifatorial.

SISTEMA PROACTIVO DE ENVIO DE 

TONERS

Nenhuma empresa financeira pode se dar ao luxo

de ter um equipamento de impressão parado.

Através do nosso software RMS, conseguimos

controlar proactivamente o envio de consumíveis e

fazer a manutenção preventiva de todos os seus

equipamentos de impressão .

WORKFLOW E COMPLIANCE 

Usando aplicativos de fluxo de trabalho

personalizados e MFPs da Xerox, podemos ajudar as

empresas financeiras a digitalizar papelada com

segurança, armazená-la eficientemente e roteá-la

para o pessoal adequado, mantendo a

confidencialidade e cumprindo os regulamentos do

governo e da indústria.

POLÍTICA DE DIGITALIZAÇÃO

Com a Beltrão Coelho poderão ter a melhor

política de digitalização e apps para conduzir as

digitalizações diretamente a um processo digital

de workflow

OBTENHA PRESTAÇÕES REGULARES 

COM PAGAMENTOS MAIS FÁCEIS DE 

PLANEAR

Isto significa rendas fixas até ao final do contrato,

sem necessidade de entrada inicial. As prestações

ocorrem em paralelo com o uso do serviço de MPS.

CONTROLE OS CUSTOS E 

RACIONALIZE O INVESTIMENTO EM TI

recebendo periodicamente relatórios de

desempenho, produtividade e performance, não só

das multifuncionais, como das pequenas

impressoras, ligadas ou não em rede


