
Construindo o 
futuro da criação 
de conteúdos
Proporcione ao seu público a experiência que ele merece





O trabalho do editor
Criar conteúdos excecionais já não é a exceção, mas a regra. Captar o seu 
público de formas novas e únicas, apresentando-os no formato certo, e 
fazendo a distribuição pelos canais corretos é essencial para captar os seus 
clientes e promover a fidelidade à marca fazendo-o voltar sempre.

Contudo, se as oportunidades de edição não param de crescer, o mesmo acontece 
com a concorrência e as expectativas do público mediante conteúdos diferenciados 
numa variedade de plataformas.
Então como é que uma marca vai continuar sempre a responder às exigências do seu 
público, produzindo continuamente conteúdos extraordinários, do modo mais eficaz, 
no formato certo, tendo-os disponíveis numa variedade de plataformas e canais? 

Criadores de conteúdos, preparem-se para o futuro!
Crie conteúdos estruturados que possam ser facilmente ajustados, alterados e 
publicados em qualquer canal impresso ou digital com o Enterprise Aurora. Elimine o 
trabalho pesado da sua criação de conteúdos e dedique mais tempo à criação de uma 
experiência fantástica por parte do público. Experimente.

Com Enterprise Aurora atingirá níveis máximos de 
eficácia:

• Crie conteúdos estruturados otimizados para qualquer 
canal impresso ou digital.

• Reutilize ou volte a publicar os seus conteúdos em 
qualquer das suas publicações ou marcas

• Crie automaticamente um layout impresso a partir do seu 
artigo digital com templates de layout pré-definidos

• Centralize a comunicação num único sistema com 
notificações e perspetivas gerais do progresso da sua 
publicação.

• Pré-visualize e ajuste no mesmo instante o seu artigo 
para se adaptar a qualquer tecnologia HTML5 responsiva.

• Desenhe o fluxo de trabalho para corresponder às suas 
necessidades de edição, com possibilidades de atribuição, 
automatização e aprovação.

• Minimize as suas dificuldades de produção com 
capacidades de trabalho dinâmicas.

Exceda as expetativas
do seu público. Esteja
na linha da frente com

Enterprise Aurora



Junte a digitalização
com a impressão
O Enterprise Aurora é um sofisticado sistema de fluxo de trabalho, que permite 
aos utilizadores planear, criar e gerir os seus conteúdos obtendo uma edição 
eficaz em todos os canais. Quer esteja a produzir artigos digitais, revistas, 
jornais, relatórios anuais, aplicações, materiais de marketing ou conteúdos de 
sites, estar à frente da concorrência é fácil com o sistema topo de gama do 
Enterprise.

Otimize os processos de produção para todos os canais 
É essencial controlar a produção de conteúdos desde a concepção até à publicação. 
Armazenando todo o conteúdo numa localização central e usando um sistema inteligente 
que ajude a gerir o processo de produção, todos os colaboradores externos e internos 
podem realizar as suas tarefas com uma eficácia sem precedentes.



O novo fluxo de trabalho
No passado criava-se conteúdo independente para impressão e para suporte 
digital, não havendo a capacidade de facilmente partilhar e redistribuir 
conteúdos por múltiplos canais. Reutilizar um artigo impresso num canal 
digital exige um tagging demorado para suportar a estrutura digital. 
Adicionalmente um artigo digital deve ser completamente otimizado para a 
plataforma na qual se pretende publicá-lo.

A nova forma de operar do Enterprise Aurora suporta a criação de variantes de um 
artigo para cada canal, usando uma abordagem de fluxo de trabalho de ‘canal neutral’. 
Crie todos os seus conteúdos com estrutura desde o início para uma reutilização fácil 
para todas as suas marcas e canais.

Exemplo de um fluxo de trabalho de canal neutral usando Enterprise Aurora.
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Dossiers
Otimize a sua produção de conteúdos 
armazenando os que são relativos a um trabalho 
específico no mesmo dossier. Desde ficheiros de 
vídeo para suportes digitais, até layouts InDesign 
para impressão, todo o conteúdo é armazenado 
e facilmente recuperado numa localização 
centralizada.

Fluxo de trabalho eficaz
Os congestionamentos são coisa do passado 
com fluxos de trabalho pré-definidos, direitos 
de acesso controlado e tarefas automatizadas 
usando templates e tags.

Criação visual 
Para uma experiência de criação de conteúdos 
totalmente visual, veja os seus artigos 
atualizarem-se automaticamente enquanto cria 
para impressão, telemóveis, tablets ou para a 
web.

Contribuição remota
Equipas em todo o mundo trabalham juntas com 
capacidades de edição dinâmicas e criação de 
conteúdos em tempo real.

Comunicação e colaboração
Com notificações de e-mail, anotações de 
dossiers e post-its, as equipas comunicam e 
colaboram a um nível completamente inovador.

Perspetiva geral da publicação
Quer saber como a sua publicação está 
a progredir? Com a perspetiva geral da publicação 
todos os layouts podem ser visualizados, sendo 
o seu estado de fluxo atribuído, para informação 
instantânea de áreas que requerem atenção.

Automatização baseada em templates 
Crie um artigo impresso a partir do seu conteúdo 
digital num instante, com a funcionalidade de 
automatização que coloca conteúdos num layout 
pré-definido, para a mais eficaz criação de 
conteúdo multicanal de sempre.

Artigos Responsivos
Elimine os constrangimentos da publicação em 
canais digitais com tecnologia HTML5 responsiva 
que se ajusta à sua criação para se adaptar a 
qualquer dispositivo.

Estrutura inicial
Reutilize ou volte a publicar artigos em qualquer 
canal de modo fácil e eficaz, com um sistema que 
utiliza uma estrutura inerente.

Acesso em qualquer momento e em qualquer local 
Faça a gestão do processo de criação e publicação 
a partir de qualquer dispositivo, em qualquer local, 
em qualquer momento, através de um browser de 
internet.

Elementos do Enterprise Aurora



Os utilizadores do Enterprise que 
criam conteúdos fantásticos
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Quem somos?
A WoodWing é líder mundial em sistemas de desenvolvimento para 
otimizar a criação de conteúdos. Trabalhando com os melhores editores, 
marketeers e organizações empresariais, a WoodWing adota uma 
abordagem em que o cliente vem sempre primeiro para garantir que 
os produtos superam constantemente as expetativas e respondem aos 
desafios dos negócios.

Com experiência no setor da edição de mais de 17 anos, parceiros em 
mais de 100 países e mais de 1 000 clientes, a WoodWing é um nome 
reconhecido e que merece confiança. Tendo começado a sua atividade 
para apoiar editores de impressão melhorando o seu fluxo de trabalho 
de publicação, a WoodWing cria agora produtos para apoiar uma vasta 
gama de organizações nas áreas do marketing, publicidade, criação de 
conteúdos, elaboração de relatórios e Gestão de Recursos Digitais.

Sendo um Parceiro da Adobe Technology de longa data, os benefícios 
que os clientes obtêm com os produtos da WoodWing incluem uma 
integração fácil com aplicações de terceiros em qualquer ambiente, 
devido à arquitetura aberta.

Milhares de empresas em todo o mundo confiam na WoodWing para os 
ajudar a manterem-se competitivos, potenciar novas oportunidades e 
fazer o seu negócio crescer de forma consistente.


