iPortalDoc

Gestão Documental e de Processos

IPBRICK Distribution
A IPBRICK Distribution é o distribuidor exclusivo, a nível
nacional e internacional, das soluções de Comunicações
Empresariais da IPBRICK.
Com 20 anos de atividade, foi a primeira Software House
a integrar uma Rede Social Corporativa (IPBRICK.CAFE)
com as Comunicações Unificadas (IPBRICK.UCoIP).
A IPBRICK Distribution trabalha com uma rede de
parceiros sólida e capacitada para comercializar e
implementar as soluções IPBRICK.
Com uma equipa própria de implementação e suporte,
está preparada para auxiliar os seus parceiros, e facilitar a
adoção das soluções IPBRICK em clientes finais.

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

A ligar as pessoas aos seus Documentos,
Processos e Comunicações
Inserir documentos, associá-los 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, são apenas algumas
das funcionalidades do iPortalDoc.
Com o iPortalDoc assegura a eficiência dos
processos da sua empresa ao mesmo tempo
que responsabiliza os intervenientes. O sistema
notifica os utilizadores das ações que têm
pendentes e permite-lhes consultar, a qualquer
momento, o estado em que se encontra
determinado processo.

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

Web
www.ipbrick.com
www.iportaldoc.pt

Processos e sub-processos
Processos disponíveis de base no iPortalDoc,
para gestão dos processos empresariais.

Módulos
Adicione módulos complementares
ao iPortalDoc, que respondam às
necessidades da sua empresa.

Reuniões

Newsletters

Contratos
iPortalDoc
Light
OCR

O iPortalDoc dispõem de funcionalidades de arquivo digital, gestão do ciclo de vida
dos documentos e workflows, permitindo a desmaterialização e automatização dos
processos de negócio, facilitando o processo de tomada de decisão.
O iPortalDoc, assegura a eficiência dos processos da sua empresa, ao mesmo
tempo que responsabiliza os intervenientes. O sistema notifica os utilizadores das
ações que têm pendentes e permite-lhes consultar, a qualquer momento, o estado
em que se encontra determinado processo. Além disso, permite manter e consultar
as versões anteriores dos documentos facilitando a pesquisa de informação.

Vantagens de implementar o iPortalDoc
- Repositório único e centralizado – toda a informação está concentrada num único repositório e
acessível a todos em simultâneo.
- Reduzir a circulação do papel, o tempo de circulação de documentos, gerir o correio eletrónico,
facilitando o acesso a toda a informação.
- Rentabilização do espaço físico e digital.
- Melhoria da comunicação, gestão da informação e processos, de forma rápida, fácil e eficiente.
- Facilidades de pesquisa e uma maior eficiência dos recursos humanos existentes, aumentando a
produtividade nas diferentes áreas de negócio.
- Manuseamento e articulação entre vários processos de toda a informação existente na organização.
- Maior segurança e confidencialidade no acesso à informação. Evitar extravios e perdas de tempo.
- Normalização de processos.

