


O K|Notify é uma ferramenta de recebimento de alertas 
para acompanhamento de informações em tempo real, onde 

todas as pessoas envolvidas são conectadas ao processo de 
forma automatizada, garantindo a qualidade na

comunicação e gestão do negócio

O QUE É

Flexível e aderente ao seu negócio, 
a solução permite a comunicação 

ágil entre todas as partes 
envolvidas, seja via notificação 

push para tablets e smartphones, 
aplicação Windows, SMS e e-mail.

Através de webservices com 
protocolos altamente 

criptografados, torna-se possível a 
comunicação entre diversos bancos 
de dados e dispositivos. Simplifica 

e otimiza processos em pequenas e 
grandes empresas.

Configure gatilhos e agende tarefas 
para criação da regra de negócio 
no envio das informações. Crie 

grupos e personalize os métodos 
de envio. Monitore os envios. Crie 

mensagens pré-formatadas.

ÁGIL CONECTÁVEL GERENCIÁVEL



• Baixo custo

• Otimiza a comunicação

• Protocolos de comunicação 
criptografados

• Criação de regras e rotinas 
inteligentes

• Diminuição dos
riscos nos processos
relacionados

• Aumento na rentabilidade

• Flexibilidade na
Dsponibilização
da informação

• Compatível com
diversos segmentos

• Adaptável à diversos
bancos de dados

• Pequenas e
médias empresas

• Saúde

• Financeiro

• Varejo

• Indústria

• Governo

• Telecom

• Seguradoras

• Suporte técnico

• Treinamento operacional

• Consultoria em negócio

• Tutoriais e exemplos de uso

• Dashboard para
gerenciamento da solução

VANTAGENS SEGMENTOS SERVIÇOS ATRIBUTOS



O K|Notify é um sistema personalizável. Sua usabilidade permite ao usuário criar rotinas e regras de 
notificações  De forma automatizada, as notificações são enviadas através do sistema da Kentech . 

Entenda como funciona o processo de envio de notificações do nosso sistema.

COMO FUNCIONA

Crie regras e rotinas para envio 
das notificações de forma 

automática ou registre
notificações pelo navegador.

Faz o processamento 
inteligente das notificações
recebidas e encaminha aos 

usuários e dispositivos.

Escolha a forma ideal para o 
envio da notificação. Reduza 

custos e otimize seus 
processos.





Push mobile



Push mobile



SMS



Push Windows



Push Windows







Disponível nas
Principais plataformas



NOSSOS NÚMEROS

+ de
50 mil 

usuários

+ de
100 mil 

notificações
mês



RECONHECIMENTO



NOSSOS CLIENTES E PARCEIROS



www.kentech.com.br
contato@kentech.com.br
19 3739.6660

www.knotify.com.br
Conheça mais sobre o produto


