
O Risk Intelligence Central Link é uma ferramenta on-line de gestão de contas, que fornece 
um espaço colaborativo e seguro para a WTW e seus clientes compartilharem e acessarem 
informações e documentos.

Risk Intelligence Central
Link

 Podem ser criados vários espaços 
de trabalho de documentos para 
garantir que o Link se adapte às 
necessidades do cliente e seja 
fácil de usar; 

 Documentos e e-mails carregados 
(direto do Outlook) podem ser 
filtrados e classificados usando 
atributos de documentos;

  Critérios personalizados podem 
ser definidos e usados para 
classificar e filtrar documentos.

500 clientes 
atualmente 
em todo o mundo.

Destaques

Documentos 
podem ser carregados 
individualmente ou 
em grupos usando a 
funcionalidade de arrastar 
e soltar.

Listas de tarefas 
podem ser mantidas  
para gerenciar ações a 
cada reunião.

Alertas por e-mail 
podem ser concedidos ou 
restritos por meio de listas 
de controle.

Acessos 
podem ser definidas em 
níveis diferentes, incluindo 
publicação ou somente 
leitura, para usuários WTW, 
cliente e terceiros.

Permissões 
podem ser definidas em 
níveis diferentes, incluindo 
publicação ou somente 
leitura, isso inclui usuários 
WTW, clientes e terceiros.

Documentos

Alertas
Os alertas podem ser configurados para rastrear o espaço de trabalho do Link e 
as atualizações de tarefas, incluindo atualizações, adições e exclusões.

Informações de contatos
Fácil acesso às informações de contato dos stakeholders.

Tarefas
A ferramenta Tarefa pode ser usada para gerenciar e rastrear o trabalho em 
andamento. As visualizações do cliente podem se concentrar em discussões de 
valor agregado em vez de atualizações de status.

Calendário
O Link pode ser usado em reuniões e eventos relacionados à conta. Isso ajuda 
os clientes e a equipe a controlar atividades, especialmente onde eles não estão 
diretamente envolvidos.

Reuniões
O Link fornece um espaço para configurar e gerenciar reuniões com clientes. 
Você pode criar e publicar agendas de reuniões, compartilhar apresentações, 
criar ações e armazenar atas.



Sobre a WTW
Na WTW (NASDAQ: WTW), fornecemos soluções baseadas em análises de dados nas áreas de pessoas, risco e 
capital. Aproveitando a visão global e a experiência local de nossos profissionais que atendem 140 países e mercados, 
ajudamos você a focar em sua estratégia, melhorar a resiliência organizacional, motivar a força de trabalho e maximizar 
o seu desempenho.

Trabalhando ao seu lado, descobrimos oportunidades de sucesso sustentável e fornecemos perspectivas que movem você.
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Contato:

Entre em contato com seu representante da WTW para estabelecer seu acesso ao Risk Intelligence Central e 
agendar uma demonstração do sistema, ou fale diretamente com a nossa Gerente Regional:

Paula Cordeiro 
Client Facing Technology, Regional Manager, América Latina 
E-mail: Paula.Cordeiro@WillisTowersWatson.com

Aviso Legal

A WTW oferece intermediação de seguros e resseguros, e serviços de consultoria através de entidades legais devidamente registradas e autorizadas em cada 
país em que a WTW opera.

Para obter mais informações sobre as licenças e regulamentações das entidades legais da WTW que operam em seu país, por favor, consulte o site da WTW 
(https://www.wtwco.com/en-GB/Notices/global-regulatory-disclosures#_Latin-America). É uma exigência regulatória para nós considerarmos nossos requisitos 
locais de licenças antes de estabelecer qualquer acordo comercial e/ou contratual com nossos clientes.

As informações compartilhadas nesta publicação são consideradas precisas na data da sua comunicação, conforme indicada neste documento. Tais 
informações podem ter sido modificadas posteriormente ou substituídas e não devem ser classificadas como precisas ou adequadas após essa data.

Esta publicação oferece um resumo geral sobre o tema mencionado. Não aborda necessariamente todos os seus aspectos e nem todos os produtos disponíveis 
no mercado. Não é a intenção que se utilize (e não deve ser utilizado) como substituto de assessoramento específico sobre situações individuais. A WTW não 
oferece (e não se deve supor que ela preste) assessoramento contábil, jurídico, regulatório ou tributário. Caso planeje adotar medidas ou tomar decisões com 
base no conteúdo dessa publicação, recomendamos que consulte primeiro um profissional adequado para obter assessoria específica no assunto. É provável 
que parte das informações contidas no presente documento tenham sido obtidas de fontes externas que consideramos confiáveis, entretanto, não garantimos ou 
assumimos responsabilidade pela exatidão de tais informações. As opiniões expressas não refletem necessariamente as da WTW. 
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