
Nintex® Forms

Comece sua avaliação gratuita visitando nintex.com/forms

Formulários do SharePoint para 
todos em qualquer dispositivo

O Nintex Forms é um designer baseado na Web que possibilita a criação de formulários no SharePoint com rapidez e facilidade. Os 
formulários podem ser consumidos da Internet nos dispositivos móveis mais comuns, a qualquer hora e em qualquer lugar. O Nintex 
Forms integra-se perfeitamente com o Nintex Workflow para automatizar processos de negócios e oferecer aplicativos do SharePoint 
sofisticados.

DESIGN DE FORMULÁRIOS COM 
RAPIDEZ E FACILIDADE
Dê mais recursos aos usuários de 
negócios e aumente a produtividade dos 
desenvolvedores:
•	 Gere	formulários	automaticamente	

para suporte aos seus aplicativos 
de negócios

•	 Personalize	os	formulários	rapidamente	
com um designer intuitivo, baseado 
em navegador

•	 Crie	uma	única	vez	e	publique	para	
navegadores e aplicativos móveis 
num instante

ACESSO DE QUALQUER LUGAR, 
A QUALQUER HORA
Forneça acesso seguro a formulários e 
processos do SharePoint em qualquer 
lugar e em qualquer dispositivo:
•	 Leve	seus	processos	com	você
•	 Faça	o	melhor	uso	de	dispositivos	

móveis para capturar dados
•	 Estenda	o	acesso	a	usuários	externos	

sem reconfigurar seu firewall

PERFEITA INTEGRAÇÃO COM O FLUXO 
DE TRABALHO
Maximize o valor do seu investimento  
no Nintex Workflow:
•	 Transforme	fluxos	de	trabalho	em	

aplicativos de negócios com uma 
experiência sofisticada para o usuário

•	 Interaja	com	os	principais	processos	de	
negócios,	seja	online	ou	offline	

•	 Utilize	uma	ampla	variedade	de	serviços	
de	nuvem	por	meio	do	Nintex	Live*

*	Requer	o	Nintex	Live	e	o	Nintex	Workflow

http://www.nintex.com/forms


DESIGN DE FORMULÁRIOS COM RAPIDEZ 
E FACILIDADE 
O Nintex Forms é intuitivo, baseado em 
navegador e não requer licenciamento ou 
instalação de software cliente. Crie formulários 
visualmente atraentes com lógica de negócios 
sofisticada	e	rica	formatação	em	HTML.

Personalize layouts predefinidos para qualquer 
dispositivo, fator forma ou tamanho de tela. 
Visualize os formulários antes de publicar 
para assegurar a entrega de uma experiência 
excelente ao usuário.

PERFEITA INTEGRAÇÃO COM O 
FLUXO DE TRABALHO 
O Nintex Forms gera 
automaticamente formulários 
de fluxo de trabalho que podem 
ser personalizados rapidamente, 
convertendo fluxos de trabalho 
tradicionais em sofisticados aplicativos 
de negócios. 

Para obter mais informações sobre 
o Nintex Workflow, visite  
nintex.com/workflow.

ACESSO DE QUALQUER LUGAR, A 
QUALQUER HORA 
O Nintex Forms fornece publicação com um 
só	clique	ao	Nintex	Live,	disponibilizando	
formulários e processos a usuários fora do 
firewall de forma segura. Aplicativos móveis 
nativos	dão	suporte	ao	acesso	offline	e	
possibilitam a captura de dados por toque, 
dados de localização, fotos da câmera, 
vídeo, áudio e muito mais.

Nintex® Forms

Saiba mais em:  
nintex.com

Para obter mais informações:  
sales@nintex.com
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