iPortalDoc
Gestão Documental e
de Processos
A ligar as Pessoas aos seus Documentos, Processos e Comunicações

Transformação digital
A circulação de documentos externos ou internos, bem
como o processamento de informação, consomem tempo
e estão sujeitos a vários erros. Erros esses que resultam
na maioria das vezes na perda dos próprios documentos,
e por conseguinte na ineficiência dos processos.
A implementação de um sistema de Gestão Documental e
de Processos, iPortalDoc, vai eliminar estas dificuldades e
trazer consigo enormes vantagens para as empresas.
Permite inserir documentos, ou espoletar workflows
pelo envio de um e-mail, associar documentos entre
si ou a emails, encaminhar um ou vários documentos
em simultâneo, com e sem ação pendente, ligá-los em
diferentes pastas ou consultar documentos associados.
Empresas que investem numa solução Gestão
Documental e de Processos conseguem um retorno do
investimento muito rapidamente, não só pela redução
da quantidade de papel utilizado como pelos ganhos
de produtividade resultantes de uma maior eficiência na
gestão dos processos.

App iPortalDoc disponível para ios e Android.

Processos base

Correspondência
Recebida
Enviada

Comercial

Orçamentos
Propostas
Tabelas de preços
Escomendas cliente

Jurídico

Administração

Arquivo de Email

Técnico

Marketing

Financeiro

Recursos
Humanos

Qualidade

Contratos Negócio
Legislação

Apresentações
Eventos
Imagens

Comunicados

Encomendas
Fornecedor
Faturas Fornecedor
Faturas Emitidas

Emails Internos
Emails Enviados
Emails Recebidos

Férias
Despesas
Ausências
Contratos

Relatórios

Auditorias
Gestão de Ocorrências
Reclamações
Avaliação de clientes e
colaboradores
Formação

Funcionalidades
-

Logs da aplicação
Digitalização de documentos
Classificação de documentos
Gestão de edições
Normalização de documentos
Formulários
Registo de e-mails
Gestão de processos com workflows
Tipos de pesquisa
Gestão de entidades
Integração com OCR
Assinatura Digital Qualificada
iPortalDoc Reporting
iPortalDoc Mobile

Morada
IPBRICK Distribution Av. da França, 821
4250-214 - Porto, Portugal

-

iPortalDoc Light
Dark mode e Light Mode
Navegabilidade por separador
Permissões por Grupo
Ações pendentes e Pesquisa
Integração com Weboffice
Associação de e-mails a documentos/processos
Associação de documentos
Encaminhamento de documentos
Ligar documentos
Introdução de documentos
Arquivo Digital
CRM Integrado

Contactos
(+351) 220 126 900
geral@ipbrickdi.com

Web
www.ipbrick.com
www.iportaldoc.pt

