Nintex Forms
Em diversas situações corporativas, é necessário o preenchimento de formulários. Com o Nintex Forms, você
projeta esses documentos em SharePoint de maneira simples e rápida. Ao invés de depender de
preenchimento em papel, de forma descentralizada e pouco prática, a ferramenta organiza tais processos e os
coloca a simples alcance, adaptando-se, ainda, às diretrizes empresariais contidas nos diversos tipos de
formulários.
A partir de layouts predefinidos, a customização intuitiva permite que colaboradores de diversos setores
possam desenvolver formulários que interessam às suas respectivas áreas. Garantindo uma experiência
completa para o usuário, o produto aposta na eficiência, e ainda há a possibilidade de ver os formulários antes
de publicá-los. Criar, publicar e distribuir formulários ganha, assim, nova simplicidade e rapidez.
Para quem já usa, ou planeja utilizar, o Nintex Workflow, o Forms é o mais recomendado por suas
funcionalidades. Por serem ambos ferramentas Nintex, são totalmente integrados, complementando-se.

Nintex Forms para Office 365
No Office 365, o Forms delineia a melhor interface para os usuários. Na nuvem, o
desenvolvimento de formulários aumenta o alcance on-the-go, de maneira rápida e fácil,
ampliando a produtividade. É possível, ainda, gerar formulários customizados, utilizando
templates que combinem com a marca e adotem sua identidade visual.

Nintex Live
Com o Live, o Forms também se conecta a serviços em nuvem de uma forma segura e fácil. O
benefício, nele, é o acesso aos formulários publicados no SharePoint fora da rede, pois são
disponibilizando na nuvem, o que possibilita aos usuários acessá-los sem que haja
reconfiguração do firewall, além deles se adaptarem a celulares e tablets, o que facilita a

Nintex Mobile
A função Mobile, já incorporada ao Live, possibilita o Forms diretamente de aplicativos para
tablets e celulares, o que permite a colaboração remota. Essa integração viabiliza, ainda, que,
mesmo fora da sede empresarial, possa-se enviar fotos, vídeos e outros dados diretamente
para os formulários, seja online ou offline. Sem internet, as atividades podem ser desenvolvidas
e, quando se estiver novamente conectado, o conteúdo atualiza e é sincronizado.
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