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Mais tempo para  
serviços de RH
Partilhar conhecimento com estudantes em mais  
de 70 áreas — este é o objetivo de 4.500 professores, 
pesquisadores e administradores na Universidade  
de Milão.

case

Fundada em 1924, a universidade se tornou parte da 
idéia da Grande Milão, a ser realizada ao incorporar as 
municipalidades vizinhas e transformar a cidade em uma 
verdadeira, moderna e dinâmica metrópole.  Hoje, a Uni-
versidade de Milão conta com mais de 60.000 alunos. 

study



Requisitos e estrutura organizacional 

O departamento de Recursos Humanos 
é responsável pelos documentos de 
folha de pagamento de aproximada-
mente 4.500 empregados. Cada colega 
precisa acessar informações relaciona-
das à folha de pagamento duas vezes 
por mês.  No passado, a procura dos 
respectivos documentos era bastante 
demorada. Para facilitar o processo 
de comunicação, o departamento de 
Recursos Humanos queria ser capaz de 
enviar cópias de folha de pagamento 
para os empregados diretamente por 
e-mail.  Era necessária uma solução 
de gerenciamento de documentos que 
funcionasse com o aplicativo existente 
de folha de pagamento.  A solução de-
veria reduzir os requisitos de espaço e 
consumo de papel, assim como o tempo 
e os custos de entrega. Era necessário 
compartilhar os documentos entre os 
colegas e todos os regulamentos legais 
para a manutenção de registros, ou 
seja, um período de retenção de dez 
anos tinha de ser cumprido. 

Os vários institutos da Universidade 
de Milão estão distribuídos na cidade. 
Antes da introdução de um sistema 
de gerenciamento de documentos, o 
departamento de Relações Públicas, 
localizado no centro da cidade, arma-
zenava cada documento em papel e 
os armazenava em caixas. Isso criava 
sérios problemas de espaço. Os registros 
eram mantidos em edifício separado do 
complexo administrativo. Toda vez que 
precisavam de um documento, um em-
pregado do departamento de Recursos 
Humanos tinha de passar por um longo 
processo de acesso, fazer uma fotocó-
pia e entregar o documento ao colega. 
Esse processo tomava cerca de meia 
hora por solicitação. 

Estrutura técnica
 
A Universidade de Milão funciona com 
uma rede baseada em 100baseT.  Todos 
os empregados têm computadores. O 
edifício principal e os institutos estão 
conectados através de conexões arren-
dadas. O departamento de Recursos 
Humanos usa um software especial, ba-
seado em UNIX, para gerar os arquivos 
de spool da folha de pagamento. 

Documentos 

Na Universidade de Milão, cerca de 
5.000 documentos, como registros de 
folha de pagamento e formulários mé-
dicos, por exemplo certificados de do-
ença eram gerados por mês, enchendo 
um espaço de nove metros de compri-
mento em um ano. Durante o período 
de retenção de dez anos, o total de 
espaço tomado chegava a noventa 
metros. O tempo dedicado ao arquiva-
mento apenas desses documento levava 
cerca de cinqüenta horas por mês.  Os 
documentos que precisavam ser arma-
zenados eram documentos em papel e 
arquivos de spool. 

Módulos indicados
 �DocuWare 
 �ACTIVE IMPORT 
 �INTERNET-SERVER 
 �COLD/READ

A tarefa
 �Um arquivo ao alcance  
 �Fáceis processos de recuperação
 �Acesso compartilhado a docu-

mentos
 �Acesso pela Internet 
 �Envio de documentos por e-mail
 �Cumprimento de requisitos de 

retenção 
 �Conectividade com software de 

contabilidade

Os benefícios
 �Tempo de recuperação reduzido 

de  30 minutos a 30 segundos 
 �Economia de cerca de cinqüenta 

horas de arquivamento por mês
 �Custos de papéis armazenamento 

e mensageiros reduzidos drasti-
camente

 �Empregados com acesso direto a 
registros pela Internet 

 �Período de retenção de dez anos 
cumprido, nenhum espaço de ar-
mazenamento adicional é  
necessário



Solução 

Todos os documentos relevantes são 
arquivados centralmente em um arqui-
vo do DocuWare. 

No início, o departamento de Recursos 
Humanos enviava documentos solici-
tados para os empregados por e-mail. 
Hoje, todos os empregados têm acesso 
rápido e imediato a documentos rele-
vantes no arquivo. Enquanto os quatro 
usuários no departamento de Recursos 
Humanos têm acesso direto ao sistema, 
os outros empregados usam o acesso 
ao servidor da Internet para verificar os 
registros. 

Processo

Os documentos em papel são digitali-
zados, indexados manualmente e de-
pois armazenados no conjunto de do-
cumentos. Os documentos gerados pelo 
software de folha de pagamento são 
automaticamente armazenados como 
arquivos de spool quando são impres-
sos. Os termos de índice são extraídos 
diretamente dos dados do spool. Os 
documentos são armazenados em um 
servidor central. Para armazenamento 
a longo prazo, são usados discos MO.  

Conclusão 

Em vez de gerar nove metros de papéis 
por ano — sem incluir caixas de arma-
zenamento — todos os documentos 
agora cabem organizadamente em 
apenas um disco MO. Em comparação 
com o processo de arquivamento ma-
nual, o armazenamento automático de 
arquivos de spool economiza aproxi-
madamente cinqüenta horas por mês 
— tempo que pode ser utilizado para 
tarefas mais produtivas. Os empregados 
têm acesso imediato aos documentos 
armazenados a qualquer momento. O 
tempo de recuperação foi reduzido de 
trinta minutos para alguns segundos 
por documento. Fotocópias não mais 
necessárias, uma vez que documentos 
digitalizados podem ser enviados por 
e-mail diretamente não precisam ser 
despachados. O aplicativo de folha de 
pagamento foi totalmente integrado. 

Os benefícios em detalhe 

A introdução do sistema de gerencia-
mento de documentos do DocuWare 
provou ser benéfica para todos os 4.500 
colegas na Universidade de Milão. Os 
empregados, que em média precisavam 
informações de folha de pagamento e 
de outra natureza duas vezes por mês, 
agora têm acesso direto e rápido aos 
registros pessoais através da Internet. 
Os documentos necessários podem ser 
enviados por e-mail. O tempo de acesso 
para a equipe dos Recursos Humanos 
diminuiu significativamente, deixando 
mais tempo para outras tarefas mais 
importantes. Enquanto os orçamentos 
são aliviados significativamente em 
termos de custos de recuperação, foto-
cópias e entrega, os empregados estão 
convencidos de que seus dados pessoais 
estão entregues a mãos competentes.   

“Acesso rápido e redução de custos le-
varam a um ROI de 36 meses.

Para mais informações, 
por favor visite nosso site 
www.docuware.com


