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GESTÃO ATIVA DE INFORMAÇÃO
As instituições pretendem um acesso a informação e documentação de forma
estruturada, simples e rápida. As tomada de decisões conscientes dependem da
qualidade da informação existente.
A desmaterialização dos processos de negócio baseados em papel, através da
utilização de workflows digitais de documentos, aceleram o tratamento dos processos
e permitem rastrear as ações dos seus intervenientes.
Integração entre fontes de dados digitais promove a interoperabilidade e
comunicação entre plataformas informacionais.
A segurança da informação é uma vantagem indespensável em todas as
organizações.
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O QUE É O SIGED
O SIGED é o sistema informático de gestão eletrónica de documentos adaptado a todas as
organizações. Plataforma informática para arquivo centralizado de toda a instituição, permite guardar
e disponibilizar todos os documentos recebidos, expedidos ou internos, de forma segura e
segmentada aos utilizadores. O desenho de fluxos documentais (workflow), determina os circuitos de
distribuição dos documentos entre utilizadores. O registo dos encaminhamentos dos documentos
permite conhecer o estado de cada documento e as ações de cada utilizador.
Integrações com sistemas de autenticação, bases de dados, email, webservices e equipamentos
diversos de digitalização, oferecem à plataforma SIGED opções ilimitadas de interoperabilidade entre
sistemas. Também automatismos para o arquivo de documentos, que reduzem o esforço dos
utilizadores, no processo de arquivo e catalogação. Com interface intuitivo e adaptado a utilização em
plataforma web, permite um acesso simples e eficiente dos utilizadores.

Características
O SIGED é uma plataforma informática de gestão documental de utilização intuitiva para os
utilizadores, robusta e escalável, com aplicabilidade em todas as organizações e negócios.
Direcionado ao arquivo e gestão do ciclo de vida da documentação, nomeadamente arquivo,
identificação e distribuição de documentação em circuitos de aprovação.
O SIGED aplica-se a todo o tipo de instituições, privadas ou públicas, tendo em conta os requisitos e
normas nacionais e internacionais para a gestão documental, nomeadamente Moreq2010, ISO 23081,
NP4438.
Dotado de uma estrutura base, o SIGED pode ser adaptado de forma a servir qualquer fim, através
da utilização dos diversos módulos que fazem desta plataforma a ferramenta empresarial mais versátil
do mercado.

Arquivo

Workflow

Integração

Arquivo e consulta de todo o tipo Distribuição de documentos em Integração com e-mail, bases de
de documentos de forma
fluxos documentais digitais,
dados, ERP para automatizar
centralizada e segura pelos
alertando os destinatários para
processo de arquivo de
utilizadores autenticados no
tarefas pendentes. Saiba a
documentos ou comunicação de
sistema e de acordo com o seu
sempre onde se encontra
dados entre diferentes
perfil.
qualquer documento.
plataformas.
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ARQUIVO
Documentos
Documentos são arquivados de forma permanente, garantindo a fiablidade da informação. Pode ser
arquivado qualquer tipo de ficheiro como documento. Associado a cada documento podem ser
adicionados anexos.

Indexação
Cada documento é descrito através do preenchimento de campos de indexação, vocacionados para o
arquivo corrente, permitindo a sua pesquisa e recuperação no futuro. O SIGED permite uma pesquisa
simples e uma pesquisa avançada, de forma a obter os resultados pretendidos com rapidez.

Classificação e temporalidade
Implementação de Plano de Classificação multinível e temporalidade, podendo ser importado o plano
de qualquer instituição. Transição automática de estado no ciclo de vida do documento em arquivo
corrente, intermediário e destino final. Acessos de acordo com o perfil do utilizador a cada estado de
arquivo.

Entidades
Lista de entidades autocontida no SIGED, ou consultada de outra fonte de dados, como ERP, para
associação de documentos entre si.

Séries de numeração
Séries de numeração independentes, com contador próprio, que distinguem o ponto de entrada do
documento, podendo ser atribuidas discriminadamente a cada um dos utilizadores.
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WORKFLOW
Desmaterializar processos
Quaisquer processos de negócio da instituição podem ser reproduzidos no SIGED, permitindo que o
motor de workflow faça a gestão da tramitação de documentos entre utilizadores, com regras de
aprovação, tratamento, visualização, broadcast. Desenhe workflows de forma simples, atribuindo
tarefas a utilizadores e prazos de tratamento.

Ad-hoc ou workflow
Documentos arquivados podem ser encaminhados diretamente para outros utilizadores ou para
circuitos documentais pré-definidos. Um documento pode ser encaminhado para mais do que um
destino em simultâneo. Workflows podem conter diversos utilizadores ou grupos de utilizadores.

Tarefas pendentes
Documentos encaminhados são recebidos no ecrã de tarefas pendentes do utilizador. Cada utilizador
pode reencaminhar documentos, anexar documentos, escrever comentários. A data, hora de
tratamento da tarefa é registada no SIGED e sabe-se a qualquer momento onde se encontram todos
os documentos.

Alertas
Sempre que um documento é encaminhado para um utilizador, é enviado um alerta por e-mail, com
link para ecrã de tarefas pendentes do SIGED. Tarefas cujo prazo de tratamento pelo utilizador foi
ultrapassado, despoleta um alerta por e-mail notificando-o de tarefas pendentes por tratar.

Delegação de tarefas
Utilizadores podem delegar as suas tarefas para outros utilizadores dentro de um intervalo temporal,
permitindo que documentos sejam distribuidos para outros na sua ausência, evitando paragens em
processos.
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AUTOMÁTICO
Captura código QR das faturas
Extração dos dados de documentos PDF contabilísticos, por interpretação do código QR neles contido.
Extrai os dados e valores para campos em separador dedicado e classifica automaticamente a
entidade, data e tipo de documento.
§ segundo as especificações técnicas do código de barras bidimensional 'Código QR' (Portaria n.º 195/2020 - Versão 1.1, Outubro 2020).

Responsivo
Interface SIGED adaptado a todos os browsers e dispositivos móveis, facilitando o acesso à informação
a partir de qualquer local. No trabalho, em casa ou na rua, é possível consultar documentos, aprovar
tarefas e seguir os processos em que se encontra envolvido.
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GESTÃO
Utilizadores
Gestão centralizada de utilizadores e grupos por níveis de acesso, com regras específicas para arquivo,
consulta, edição e visualização de conteúdos e por repositório. Atribuição de séries de numeração aos
utilizadores, bem como áreas de acesso restrito a que estes têm acesso.

Segurança
O SIGED garante a segurança dos seus conteúdos através da atribuição de áreas de acesso restrito e
níveis de confidencialidade aos utilizadores e documentos. Utilizadores apenas podem consultar
documentos de acordo com a sua área de acesso restrito e nível de confidencialidade.

Repositórios independentes
Podem ser adicionados repsitórios de documentos independentes do repositório principal de arquivo
corrente. Repositórios adicionais dispõem de campos de indexação próprios e são acedidos mediante
o nível de acesso do utilizador. Podem ser adicionados repositórios de arquivo histórico, biblioteca,
processos estruturados, faturas, …

Tabela de audit
Todas as ações dos utilizadores são registadas na tabela de audit do SIGED, podendo rastrear-se os
comportamentos dos utilizadores face a login, logout, arquivo, edição, eliminação, encaminhamentos
efetuados.

Relatórios
Diversos relatórios estão disponíveis no SIGED para disponibilizar métricas e estatísticas da solução,
nomedamente Mais documentos, Mais pendentes, Tarefas mais atrasadas, Controlo de processos.
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INTEGRAÇÃO
Correio eletrónico
Monitor de caixas de correio eletrónico para arquivo automático de documentos. Indexação automática
da entidade remetente, tipologia documental e assunto, libertando o utilizador das tarefas exigentes de
catalogação de documentos no expediente.

Indexação automática de faturas e formulários
Integração com Smartsoft SIGED, sistema de captura automática de conteúdo de faturas e formulários
para indexação automática.

Digitalizadores
Captura e pré-arquivo de documentos digitalizados enviados por digitalizadores, para tratamento
otimizado do expediente.

ERP
Integrações com ERP para consulta da tabela de entidades, gerida de forma centralizada e associação
dos documentos no SIGED, bem como outro tipo de integrações necessárias a cada cliente.

Base de dados
Integrações com bases de dados para importação e exportação de informação de acordo com os
requisitos dos clientes.

Domínio
Integração com Active Directory e LDAP para single sign on dos utilizadores.
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PRODUTIVIDADE
Multilingue
O SIGED pode ser adaptado a qualquer lingua.

On premise ou na Cloud
Solução pode ser instalada na plataforma do cliente, ou utilizada como serviço através da internet,
acedida através dos servidores geridos pela Clickdoc.

Só browser
100% browser para o utilizador. Com interface responsivo, pode usar qualquer browser, no PC, tablet
ou smartphone.

Intuitivo
O SIGED é uma plataforma de fácil utilização, mesmo por utilizadores que nunca tenham tido contacto
com a solução. A formação base prestada aos utilizadores deixa-os capacitados a desenvolver as
ações diárias de arquivo, consulta, distribuição de documentação e tratamento de documentos.

Escalável
Plataforma escalável, que pode ser customizada de acordo com as necessidades do cliente. É modular,
podendo ser evoluida de forma faseada.

Em teletrabalho
A solução ideal em contexto de teletrabalho, mantendo toda a organização com acesso à informação
e documentação, recebendo documentos, aprovando, encaminhando.
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CLICKDOC
Desde 2001 o seu parceiro de gestão documental e informação.
https://clickdoc.pt
contacto@clickdoc.pt
+351 217951209
Portugal, Angola, Moçambique
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