SIGED
SISTEMAS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DOCUMENTAL

Segurança da informação,

Acesso simples à documentação,

Distribuição de documentos,
automatização de processos.

Integração e

A Clickdoc
A Clickdoc é especialista na implementação de soluções globais de gestão documental e
Arquivo desde 2002.
É sua missão auxiliar as instituições a otimizar a organização e gestão da documentação
e informação, apresentando aos seus clientes as soluções informáticas que permitem
adotar práticas mais disciplinadas no que toca à gestão da sua documentação.
A visão da Clickdoc assenta na ideia de disponibilização de soluções de gestão
documental a todo o tipo de organizações, independentemente da sua dimensão.
Os sistemas de gestão documental da Clickdoc adaptam-se às instituições, aos
procedimentos e à tecnologia existente, promovendo interoperabilidade entre as várias
fontes de dados da instituição.
Temos como valores o estabelecimento de relações de confiança, credibilidade e
transparência com os nossos clientes, no aconselhamento assertivo das melhores
soluções para a dinamização do seu negócio.
A Clickdoc desenvolve ainda projetos de tratamento arquivístico de massas documentais
acumuladas, nomeadamente inventariação de arquivo, avaliação e seleção de
documentação, organização de arquivos e digitalização e indexação de documentos.

Gestão da Informação
Segurança da Documentação
Desmaterialização de Processos
Acesso remoto
Automatização de circuitos de aprovação
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SIGED
O SIGED é uma plataforma de gestão documental de utilização intuitiva para os
utilizadores, robusta e escalável, com aplicabilidade entre os mais variados clientes e
tipos negócios. O sistema é direcionado ao arquivo e consulta de documentos e
distribuição dos mesmos em circuitos documentais baseados em workflow de
processos.
Pode ser integrado na infra-estrutura do cliente de forma a tirar partido de soluções
existentes e melhorar a comunicação, arquivo e consulta de informação entre as diversas
plataformas.
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Arquivo e consulta de documentos
O SIGED permite o arquivo de documentos digitais bem como a sua indexação e
classificação. Pesquisas simples ou avançadas devolvem ao utilizador resultados fiáveis
de forma rápida.

Distribuição de documentos e workflow
Distribuição de documentos diretamente entre os utilizadores, ou através de circuitos
pré-definidos, uniformizando procedimentos em toda a instituição. Permite a
rastreabilidade dos documentos, sabendo-se em qualquer momento a sua localização,
as ações e comentários dos utilizadores envolvidos.
Formulários PDF contentores de comentários e assinatura digital, associados a
workflows!
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Segurança
O SIGED é seguro, oferecendo proteção dos documentos e da informação. Definição de
Áreas de Acesso Restrito e Níveis de Confidencialidade para limitar o acesso dos
utilizadores. A integração com Active Directory e o registo de atividade permitem
controlar o acesso dos utilizadores e verificar todas as suas ações na plataforma.

Acesso remoto
Software 100% web para o utilizador, permitindo um acesso através da Intranet ou
Internet para que toda a comunidade empresarial, na sede e suas agências ou delegações
geograficamente distantes, tenha acesso à mesma documentação e possa interagir no
mesmo circuito documental de forma simples e transparente.

SIGED
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Arquivo de todo o tipo de ficheiros eletrónicos;
Multi-repositório;
Pesquisas eficientes;
Envio de documentos para utilizadores (ad-hoc) ou para workflows pré-definidos;
Alertas de tarefas pendentes;
Formulários para comentários e assinatura digital;
Rastreabilidade da informação;
Plano de Classificação;
Gestão de processos;
Perfis de utilizadores e restrições de acesso;
Interface intuitivo e responsivo a dispositivos móveis;
Relatórios de produção;
Monitor de caixas de correio eletrónico para arquivo automático de emails;
Integração Digitalizador, Multifunções/Fotocopiadores de rede;
Integração ERP, SGBD, IMAP, AD, …
Importação e tratamento de dados históricos.
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