Liferay Discovery Brochure
O software de experiência digital
sob medida para seu negócio
O Liferay Digital Experience Platform é um software para a criação de soluções
digitais que se adequam às estratégias e processos corporativos da sua empresa
em qualquer vertical de negócio. Através da flexibilidade da plataforma e
sua arquitetura, construa portais, intranets, websites e aplicativos que entregam
melhores experiências à clientes, parceiros e funcionários.

Tenha seu projeto desenvolvido
com a expertise Liferay
Seja qual for sua demanda e projeto em Liferay DXP, o time de Consultoria
Liferay conta com o preparo necessário para auxiliar todo o processo, de ponta
a ponta. Nossos consultores tem profundo conhecimento sobre o roadmap
do produto e estão preparados para trabalhar com ferramentas ideais para
promover agilidade e qualidade durante a implementação do seu projeto.
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Liferay Discovery Package
Com o intuito de descobrir novas formas de alcançar a sua estratégia de negócios,
a Consultoria Liferay oferece o Liferay Discovery Package: consultores on site para
apoiar na definição dos principais objetivos, requisitos técnicos e comerciais do
seu projeto baseado em Liferay DXP.
Defina o escopo do seu projeto, e todo o roadmap de curto, médio e longo prazo,
além de levantar todas as necessidades das partes envolvidas, unindo e alinhando
as expectativas de usuários técnicos e de negócios, tudo isso para trazer a
solução ideal para seu negócio.
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Quais atividades estão inclusas?
• Revisão da Infraestrutura atual

• Levantamento de casos de uso

• Revisão e definição de objetivos
do projeto (KPIs)

• Análise para detectar necessidades de
personalização da plataforma Liferay

• Identificação de líderes e
recursos da equipe

• Revisão de escopo e prioridades
(metodologia MoSCoW)

• Definição de personas e papéis
de usuários

• Mapas do site, estruturas
(wireframes) e diretrizes
visuais da marca

• Novas oportunidades de negócios,
através de funcionalidades nativas
do Liferay

• Cronograma do projeto e riscos

Quais especialistas em Liferay participam?
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Traduz seus objetivos de
negócio para realidade
técnica da plataforma

Cria sua nova identidade
visual, assim como auxilia
no detalhamento técnico
do Frontend

*A participação de um UX/UI Designer no Discovery Package é mediante contratação adicional.

Quais os entregáveis do pacote?
Após 2 à 3 semanas de análise de toda a estrutura do seu projeto com a
plataforma Liferay, o Discovery Package irá proporcionar:
• Roteiro dos marcos e guia de precedência do projeto
• Estimativa de tempo e custo total do projeto
• Relatório gerencial
• Proposta Comercial e Técnica para implementação da estratégia
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