
O iPortalDoc é uma solução para a 
gestão de documentos e processos 
que garante a desmaterialização e 
automatização dos processos de 
negócio das empresas. 

Funciona On-premises e em Cloud 
Privada, e está preparado para auxiliar 
todo o tipo de empresas e instituições 
na gestão dos seus processos de 
trabalho.

iPortalDoc

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.

Assente em tecnologia IPBRICK e acessível via 
Web browser, o iPortalDoc possui uma interface 
responsiva, amigável e de simples utilização. 

A ligar as pessoas aos seus
Documentos, Processos e Comunicações

www.iportaldoc.pt | marketing@ipbrickdi.com



- Gestão de documentos e processos baseada em workflows

- Automatização e uniformização dos processos de negócio

- Desmaterialização documental (digitalização de processos)

- Envio de Faturas em formato eletrónico com assinatura digital

- Normalização dos documentos, critérios de arquivo e procedimentos

- Controlo de versões dos documentos/processos

- Integração com ERPs, CRMs e OCRs

- Gestão do arquivo de email

- RGPD compliance

- Plataforma para acesso de entidades externas (login/password)

- Suporte para dispositivos móveis

- Segurança no acesso à informação através de mecanismos de controlo de acesso

Vantagens de implementar o iPortalDoc

iPortalDoc Mobile

O iPortalDoc tem uma APP disponível para Android 
e IOS. Pode descarregar a aplicação na Apple 
Store e na Google Play Store.

Processos e sub-processos

Módulos

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

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


