
Neste processo estão envolvidos volumes de informação que cres-
cem exponencialmente, o que potencia o aumento da perda de 
informação, a dificuldade em aceder rapidamente e com êxito à 
informação pretendida e os custos inerentes a estes fatores.
Os sistemas tecnológicos de informação, aliados a uma eficaz gestão da informação, contribuem signifi-
ca�vamente para o sucesso das organizações e para o próprio modelo de gestão.
A Gestão Integrada de Informação é uma solução mais completa e intui�va, que faz a gestão transversal 
de todo o ciclo de vida da informação de uma qualquer realidade organizacional. 
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hRegisto e gestão de documentos externos               

e internos;

hCriação de guias de remessa para documentos;

hDigitalização de documentos (integração com  

twain);

hCriação e gestão de versões de documentos;

hProdução de saídas em série (mail merge);

hIndexação temá�ca de documentos;

hClassificação com plano de classificação;

hDeterminação de prazos de conservação de     

documentos;

hAssociação de documento a outro(s) documento(s);

hAgregação de documentos em dossiers/processos;

hEncaminhamentos ad-hoc e workflow (BPMN);

hCriação e edição de workflows;

hAssinatura eletrónica de documentos e despachos 

com cer�ficados digitais;

hNo�ficações de encaminhamentos na área de 

trabalho e por e-mail;

hGestão de ausências de colaboradores e          

nomeação de colaborador subs�tuto;

hMotor de pesquisa (pesquisa integral no conteúdo);

hListagens de controlo de qualidade de registos;

hControlo de expedição de documentos, de arquivo, 

transferência e eliminação do arquivo �sico;

hRestrição de acesso a funcionalidades através 

perfis e de propriedades do u�lizador;

hIntegração com o correio eletrónico (opcional).

 A gestão de informação 
 é um processo determinante 
 para o bom desempenho de 
 qualquer empresa 
 e o reflexo direto da sua 
 organização interna. 
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Moçambique: 
R. John Issa, 260
Maputo 
tel. (+258) 21 30 37 32

Timor-Leste:
Timor Plaza - CBD 2 Unidades 403-404
R. Presidente Nicolau Lobato
Comoro, Díli 
tel. (+670) 7732 68 23

Alemanha:
Konrad-Zuse-Platz 8
81829 München
tel. (+49) 89 207042850

Marrocos:
R. Siam Imm N°6
Appartement N°3
Rabat

Portugal: 
R. Castilho n.º 63 – 6.º 
1250-068 Lisboa 
tel. (+351) 213 870 563 

Case study

Exemplo de Workflow (BPMN) Addin Outlook

  "A equipa liderada pela Dr.ª Beatriz Guimarães envidou todos os esforços no sen�do de desenvolver 

e adaptar a aplicação às necessidades do Exército e de todas as especificidades �picas de uma unidade, 

estabelecimento ou órgão militar. O apoio foi excelente e os resultados ob�dos foram os esperados".

Tenente-Coronel João Albuquerque Barroso, 
Chefe de Secção de Sistemas de Informação do Exército

Desmaterialização de processos
Registo, digitalização, tramitação e controlo dos 
prazos processuais em tempo real e o armazena-
mento de documentos em formato eletrónico. Asse-
gura a auten�cidade e inviolabilidade da informação 
recorrendo a cer�ficados digitais.

Controlo de acessos
Restrição de acesso às funcionalidades e aos conte-
údos do sistema de Gestão Documental consoante 
as permissões dos u�lizadores. Garan�a de segu-
rança do sistema e dos respe�vos conteúdos.

Integração total de informação
Agregação de toda a informação resultante da a�vi-
dade da organização em repositórios relacionais 
comuns.

Exportação de dados esta�s�cos / Produção 
automá�ca de indicadores de gestão
Viabiliza a produção automá�ca de relatórios de 
a�vidade, ou seja, a obtenção de indicadores que 
permi�rão uma análise de elevada consistência e 
precisão rela�vamente à extração de esta�s�cas.   

A informação presente nos referidos relatórios pode ser 
exportada para um grande número de formatos padrão.

Escalabilidade
As diferentes componentes do sistema conseguirão 
acompanhar o crescimento e a evolução da organização, 
respondendo a cada momento às suas necessidades 
específicas de gestão de informação.

Usabilidade
A conceção e o desenvolvimento gráfico da solução 
apresentam elevados graus de usabilidade tal como 
uma interface amigável, intui�va e concebida de acordo 
com as normas e boas prá�cas vigentes. O sistema 
apresenta ainda, facilidade na instalação, configuração e 
manutenção.

Segurança/Integridade
Todos os sistemas e tecnologias u�lizados pela Quidgest 
incorporam mecanismos de segurança/integridade, 
garan�ndo assim a segurança dos dados, segurança no 
acesso,  segurança na validação de documentos e des-
pachos e  segurança em todas as ações dos u�lizadores 
no sistema.
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