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HyperionMELHORE O AUTOATENDIMENTO E A CAPACITAÇÃO DE 
SEUS COLABORADORES.

Saber usar o conhecimento gerado na sua empresa é 
poderoso. O Hyperion é uma solução que integra 
características de softwares de gestão de portais com software 
de gestão de base de conhecimento. A partir de um único 
lugar, completamente personalizado, a sua equipe pode se 
comunicar e registrar todo o seu conhecimento, facilitando a 
capacitação de novos colaboradores, fomentando a sua 
autonomia, tornando tudo mais ágil e simples.autonomia, tornando tudo mais ágil e simples.

Com o Hyperion é possível você registrar e organizar por 
portais e categorias de informação, qualquer tipo de conteúdo, 
como notícias, comunicados internos, artigos,  procedimentos 
técnicos e/ou operacionais, enquetes e muito mais. 

O Hyperion é multiusuários, multiportais, com alto nível de 
personalização, além de inúmeros recursos, como controle 

de permissões por portal e conteúdo, gerenciamento de 
versões, indexação do conteúdo, pesquisa e cálculo de 
eficiência de conteúdo, integração com o Google Cloud 
Storage e muitos outros.

EntreEntre em contato agora mesmo com o nosso departamento 
comercial, solicite uma apresentação e aproveite o nosso 
período gratuito de 30 dias, com todas as funcionalidades 
disponíveis.

Integre toda a sua 
equipe com uma única 
solução, melhorando a 

sua performance.

Divulgue comunicados internos, publique 
procedimentos técnicos e operacionais, realize 
enquetes. Acelere e padronize a comunicação 
da sua empresa.

Encontre o conteúdo que você quer através de um 
poderoso mecanismo de pesquisa, que indexa 

todo o conteúdo publicado.
Controle as revisões 
do conteúdo 
publicado, 
identificando a sua 
evolução.



Hyperion INÚMEROS RECURSOS PARA FACILITAR O DIA A DIA DA 
SUA EMPRESA.

O Hyperion possui inúmeros recursos para facilitar a 
disseminação do conteúdo institucional da sua empresa e 
da base de conhecimento de seus colaboradores, como:

Criação de portais para agrupamento de conteúdo por 
departamentos, por exemplo.

Criação de árvores de categorias, agrupadas por portal, 
sem limite de níveis.

Criação e edição de páginas de conteúdos, seguindo um 
modelo pré-determinado, como por exemplo, 
institucional, artigo, lista, enquete e galeria de fotos.

IntegraçãoIntegração com o Google Cloud Storage para o 
armazenamento de arquivos em nuvem.

Gerenciamento de permissões por portal, categoria ou 
página de conteúdo.

Gerenciamento de versões das páginas de conteúdo.

InteraçãoInteração entre usuários e páginas de conteúdo através 
de comentários e votação de utilidade, cujo saldo é 
utilizado para o cálculo de relevância de uma página em 
detrimento de outras.

Contabilização de visualizações.

IndexaçãoIndexação automática de conteúdo, através de 
mecanismo do tipo pesquisa de texto completa, que 
permite a pesquisa por uma ou mais palavras ou frases 
específicas, uma palavra ou frase na qual as palavras 
começam com o texto especificado, as formas 
flexionadas de uma palavra específica, e muitas outras 
formas.
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Entre em contato agora mesmo e saiba como podemos te ajudar:

O Hyperion é um produto desenvolvido e mantido pela Worx Tecnologia, fundada em 2014, em Cuiabá, Mato Grosso.


