Conheça o

Digital Workplace
by Digte
Acelere seu projeto de intranet
e transforme a comunicação
na sua empresa.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Potencialize sua comunicação interna por meio de parametrização
e templates de páginas e widgets.
A cultura digital chegou para revolucionar o ambiente de trabalho. Apresentamos o Digital Workplace by Digte, uma aplicação
feita para, juntamente com a TOTVS Fluig Plataforma, criar uma intranet completa e moderna para a sua empresa. Construa
e personalize sua área de trabalho sem TI ou programação, usando configuradores de cores, fontes, logos e menus, além
de widgets personalizados, layouts de páginas e outros recursos. Tudo para tornar sua comunicação interna mais rápida e clara.

Mantenha seus colaboradores sempre informados, em qualquer lugar.

Intranet mobile

Personalize o quanto quiser

Rapidez e economia de recursos

Dê mais liberdade aos seus colaboradores
com widgets adaptados para celular
e acesso mobile à intranet e seus recursos.

Mais de 120 parâmetros para configuração
de identidade visual, além de mais
de 40 widgets prontos para personalizar
a experiência dos seus colaboradores
e deixar a intranet com a cara da sua empresa.

Contar com uma ferramenta pronta
e flexível para suportar sua intranet é até
300% mais rápido e até 6 vezes mais barato
do que desenvolver tudo do zero.

COLABORADORES MAIS ENGAJADOS E ALINHADOS AOS OBJETIVOS
DA SUA EMPRESA COM O DIGITAL WORKPLACE BY DIGTE.

Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato em um único
parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções.
Integração à TOTVS Fluig Plataforma: transforme sua comunicação interna
com funcionalidades que facilitam a governança de dados dos colaboradores
e proporcionam maior engajamento das equipes, otimizando a operação por meio
da gestão e criação de processos simplificados.
Praticidade: Conecte as áreas mais importantes do seu negócio com soluções nativas
e conectadas ao seu ERP.
Pacotes escaláveis: tenha acesso a mais widgets e recursos conforme
as necessidades da sua empresa aumentam, incluindo configurador de temas;
editor de conteúdo; timeline e posts personalizáveis; destaques rotativos;
aplicador de pesquisas e enquetes; integração com TV corporativa; e muito mais.

digte.com.br

totvs.com

Adquira o Digital Workplace
by Digte com a TOTVS
e modernize a comunicação
interna da sua empresa.

