


PME + Eficiente

GESTÃO DOCUMENTAL,
O PRIMEIRO PASSO
PARA UMA PME + EFICIENTE

A pandemia de covid-19 pôs a nu todas as dificuldades na gestão documental das 

empresas. Imprimir faturas e aprovar documentos manualmente já não representa 

apenas um custo desnecessário: é sobretudo um impedimento à transição digital.

Com uma plataforma de gestão documental, junte todos os documentos da sua empresa, 

eletrónicos e em papel, num único repositório. Localize documentos, por nome ou por 

conteúdo, através da caixa de pesquisa. Crie fluxos de trabalho e de aprovação. Partilhe 

documentos. Otimize processos, elimine o papel, garanta a segurança da sua 

informação. Tudo isto sem surpresas de custos. E veja a eficiência crescer.

SABIA QUE... TORNE A SUA 
PME + EFICIENTE

76%
das empresas portuguesas não 
tem armazenamento e partilha 
de documentos organizados 
de forma estruturada 

Digital Transformation Study,  

KeyPoint Inteligence, 2021

 ɢ Digitalize todos os arquivos e processos

 ɢ Acelere aprovações com workflows 
digitais 

 ɢ Aceda aos seus documentos a partir de 
qualquer lugar/dispositivo

 ɢ Tenha toda a sua informação acessível, 
organizada e segura 



PME + Eficiente

CONHEÇA AS 
FUNCIONALIDADES
PARA TORNAR
A SUA PME + EFICIENTE

OFERTA
COMERCIAL

Captura automática

Automatize a captura documentos a partir 
de várias fontes (multifunções Konica 
Minolta, aplicações Microsoft, e-mail) e 
formatos (digital ou papel).

Classificação simplificada

 Classifique os seus documentos a partir 
da sua multifunções Konica Minolta, das 
aplicações Microsoft ou diretamente na 
solução KOMI Doc. 

Pesquisa eficiente

Encontre facilmente os documentos que 
procura através de uma pesquisa por texto 
e com opção de diversos filtros. 

Armazenamento centralizado

Centralize os seus documentos num único 
local, simplificando a gestão dos mesmos.

Workflow digital

Implemente workflows de aprovação 
criados de acordo com requisitos e 
necessidades específicas.

 

Segurança digital

Garanta a integridade, a segurança e a 
confidencialidade dos seus dados digitais.

Partilha segura

Possibilidade de partilha de documentos 
com parceiros de negócio, clientes e 
fornecedores externos à organização.

Aplicação mobile

Aceda aos seus documentos e à gestão 
de tarefas pendentes, entre outras ações, 
em qualquer lugar e em qualquer altura. 
Disponível para iOS e Android.

por mês, por utilizador

a partir de 

Inclui: acesso ao software de 
gestão documental, instalação 
e formação

29€



BENEFÍCIOS PARA A SUA PME

Maior visibilidade

Informação centralizada num único repositório
Transparência nos processos de negócio

Redução de custos

De armazenamento físico de documentos

Produtividade das equipas

Otimização de processos com workflows automatizados
Partilha de informação em tempo real
Eliminação de documentos duplicados
Controlo de versões

Melhoria de satisfação de clientes e fornecedores

Diminuição de tempos de resposta
Agilização de processos de aprovação

Segurança dos documentos

Data Center Certificado pela norma 27001
Permissões de acesso avançadas
Histórico dos documentos

Konica Minolta Business Solutions Portugal, 
Rua Prof. Henrique de Barros, 4 - 10ºB 
2685-338 Prior Velho

Saiba mais em:
konicaminolta.pt

Visite-nos no Stand C10
do IDC Directions 2022


