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A D-EVO Consulting 

 
A D-EVO Consulting é uma empresa de consultoria especializada em Tecnologia de Informação, 
que oferece serviços de consultoria para o setor bancário, serviço de Desenvolvimento e 
Manutenção de Aplicações (DMA) nos mercados internacionais, conceção e execução eficaz de 
sistemas e aplicações de alto desempenho. 
 
Somos é uma empresa global de serviços, com foco no cliente, com uma oferta ‘tailor made' num 
formato de outsourcing, permitindo que o cliente se concentre na sua estratégia de negócios. 
Somos também especializados em SWIFT Ready Solutions, com vários anos de experiência no 
DMA para o setor bancário em Angola e noutros países. 

 

Experiência 

O D-DOC foi implementou em vários projetos de consultoria documental de relevância de onde 

se destacam: 

• Banco de Moçambique 

• Hospital das Forças Armadas 

• CLC – Companhia Logística de Combustíveis SA 

• IPMA – Instituto Português do Mar e Atmosfera 

• Ministério das Pescas de Angola 

• Banco de Cabo Verde 

• Instituto do Turismo de Portugal 

• ANA – Aeroportos de Portugal 

• NAV Portugal 

• CIG Comissão para a Igualdade de Género - Presidência do Conselho de Ministros 

• Direcção-Geral do Tesouro e Finanças 

• Secretária-geral do Ministério das Finanças 

• Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Min. Economia 

• Haitong Bank 

• Grupo Santander 

• CEJUR – Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros 

• Instituto do Vinho e da Vinha – Ministério da Agricultura 

• Laboratórios MEDA 

• SEMAPA 

• Solférias – Operador Turístico 

• Mundo Vip Madeira 

• INIR – Instituto Nacional de Irrigação do Ministério da Agricultura de Moçambique 

• Angola Telecom 

• Faculdade de Arquitetura da Universidade Eduardo Mondlane – Moçambique 
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• AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro 

• Linha Saúde 24 – Ministério da Saúde 

• APED – Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição 

 

Vantagens da plataforma D-DOC 

 

• Diminuição da circulação do papel 

• Centralização dos documentos e maior descentralização do seu acesso pelos 

utilizadores 

• Maior segurança do arquivo, da documentação e informação, que são um valioso 

património da instituição 

• Acesso fácil e rápido aos documentos a partir do posto de trabalho, sem necessidade de 

se deslocar ao arquivo 

• Otimização geral dos serviços e da produtividade da instituição 

• Gestão do circuito documental de aprovação entre os vários utilizadores intervenientes 

em cada Workflow 

• Normalização de processos e de classificação da documentação 

• Adequação e integração da plataforma de acordo com a realidade de cada instituição 

• Maior preservação dos documentos originais que não necessitam de ser manipulados 

para serem consultados pelos utilizadores. 

 

D-DOC – Plataforma de Gestão Documental 

 

O D-DOC é uma plataforma de gestão documental robusta, com uma vasta implementação entre 
os mais variados clientes e tipos negócios. 
 
Um sistema de Gestão Documental permite o arquivo digital de documentos, indexados com 
palavras chave. Desta forma é possível pesquisar e recuperar os documentos rapidamente, ao 
invés de gastar tempo a pesquisar pastas e papel. 
 
O sistema seguro de acesso ao software, através de username e password, com ou sem 
integração com Active Directory (single sign-on), permite que apenas os utilizadores com 
permissões podem aceder e consultar a documentação arquivada. 
 
Software 100% web, permitindo um acesso através da Intranet ou Internet, para que toda a 
comunidade empresarial, na sede e suas agências geograficamente distantes tenham acesso à 
mesma documentação e possam interagir no mesmo circuito documental. 
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Segurança  

 
O software é protegido com login, pelo que só pessoas autenticadas podem ter acesso ao 
arquivo digital para consulta ou para gestão do sistema. 
 

 
 
 
Cada utilizador tem características diferentes ao nível da utilização do sistema. Há utilizadores 
que têm permissões de gestão, há utilizadores com permissões para adicionar novos 
documentos e há utilizadores com permissões de consulta. 
 
Podem definir-se acessos específicos por repositório de documentos, isto é: há utilizadores que 
podem ter acesso a “faturas” mas não têm acesso ao “expediente geral” 
 

Arquivo de documentos 

O sistema de Gestão Documental arquiva todo o tipo de documentos independentemente do seu 

tipo ou proveniência. 

Os utilizadores autenticados podem criar novos registos e arquivar documentos com as 

respetivas chaves de classificação. 

Podem definir-se diversos tipos de classificação em função do tipo de documento que se 

pretende arquivar, permitindo criar acessos distintos por tipo de utilizador. 

Os documentos arquivados são automaticamente pesquisáveis pelos utilizadores, 

independentemente da sua localização. 
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Tabela de entidades 

O D-DOC disponibiliza uma tabela de entidades autocontida e que é alimentada pelos 

utilizadores com permissões. Os documentos arquivados podem assim ser associados a uma 

entidade existente na tabela. 

Poderá importar-se uma tabela de entidades existente, em base de dados ou Excel. 

É possível ainda que a Tabela de Entidades seja alimentada por uma solução externa, como um 

ERP, de forma que o D-DOC possa dispor da tabela atualizada de termos geridos de forma 

centralizada. 

 

Classificação e indexação 

A Classificação de documentos é simples e intuitiva e cada campo é definido para cada cliente.  

Os campos de indexação e classificação é adaptada ao cliente, porque cada instituição tem 

características específicas do negócio e dos seus procedimentos internos relacionados com a 

gestão da documentação. 

Após o arquivo, o documento pode encaminhar-se para um qualquer circuito documental, de 

forma que este siga naturalmente o seu ciclo de vida através dos seus vários intervenientes. 



    

Avenida da Liberdade, 110, 1269-046 Lisboa 

Tel: +351 219 322 928 | info@dctevo.com 

 

MIP – Metainformação para a Interoperabilidade  

O D-DOC oferece uma estrutura de indexação base de acordo com a MIP (meta informação para 

a interoperabilidade), disponibilizando os campos obrigatórios para estar em conformidade com 

este esquema descritivo. 

MEF – Macroestrutura funcional  

A MEF é um sistema de classificação multinível adotado pelo Estado Português e desenvolvido 

pela DGLAB.  

O D-DOC permite a implementação da MEF, ou outros Planos de Classificação até 5 níveis.  

Utilizadores com perfil de gestão podem manipular as tabelas de classificação, alterar ou 

adicionar novos termos à estrutura existente. 

 

Classificação descentralizada 

O arquivo e classificação de documentos podem ser feitos de forma centralizada, 

nomeadamente ao nível de expediente geral por exemplo, contudo poderá ser feito 

simultaneamente por cada departamento de forma independente. 
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Inclusive uma agência externa ao edifício principal, noutra cidade ou província, pode adicionar e 

arquivar novos documentos ao sistema, bem como dar início a workflows ou participar nestes 

(dependendo da rede da instituição). 

Séries de numeração 

O D-DOC permite a criação de múltiplas Séries de numeração, atribuíveis a utilizadores 

específicos. 

Produz impressão de mico etiqueta no momento da indexação para colar no documento com 

numeração de entrada gerado pelo sistema. 

Gestão de processos 

O D-DOC dispõe de módulo de gestão de processos. A criação de um processo permite ser a 

referência para associar vários documentos entre si. 

 

Pesquisando por um processo permite retornar todos os documentos que lhe estão associados. 

Da mesma forma, quando é feita uma pesquisa por um documento, o D-DOC retorna todos os 

documentos que lhe estão associados. 

 

Controlo de processos 

O controlo de processos é uma ferramenta disponibilizada para os supervisores, que permite dar 

informação detalhada acerca do estado dos processos, nomeadamente saber quando 

começou/terminou, quem iniciou o processo e quem concluiu, quanto tempo demorou a ser 

terminado, se existem documentos associados ao processo que ainda estão em curso, etc. 
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Pesquisa de documentos 

O tempo que se perdia a procurar documentos entre papéis, em pastas, de departamento em 

departamento ficaram para trás. 

Os documentos depois de arquivados podem ser facilmente pesquisáveis e recuperados. 

A pesquisa simples funciona como um simples motor de busca, devolvendo os resultados que 

respondem às palavras-chave pesquisadas. 
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Uma pesquisa avançada permite fazer cruzamento de palavras-chave na pesquisa, devolvendo 

resultados mais filtrados e menos ruído ao utilizador. 

É possível pesquisar por qualquer palavra-chave existente no software. 

NOTA: Os campos de indexação e classificação a adotar pelo cliente devem ser alvo de 

discussão e análise na fase preparatória de desenho do sistema. 

Circuitos documentais / Worflow 

Todos os documentos arquivados podem ser encaminhados para um workflow pré-definido. 

A definição do workflow é simples e permite definir os prazos máximos de resposta para cada 

tarefa pendente. Caso os prazos sejam ultrapassados são enviados alertas por e-Mail para o 

responsável. 

 

 

 

 

É possível saber a qualquer 

momento quais os workflows 

em curso e qual o estado de 

cada um. 

 
 
 
 

 

Cada workflow dá-nos informação da localização exata de cada documento, por onde este já 

passou, qual o tempo gasto em cada passo e a ação tomada pelos vários intervenientes. 

Utilizadores, mesmo que fora das instalações onde se encontram o servidor, podem fazer parte 

de workflows de uma forma transparente e participativa, como qualquer outro utilizador (se a 

infraestrutura de rede do cliente o permitir). 
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Documentos pendentes 

Os utilizadores assim que entram no sistema deparam-se sempre com a sua lista de “tarefas 

pendentes”. Estas tarefas respeitam a documentos aguardam uma ação de 

aprovação/tratamento/visualização por parte do utilizador. 

Assim que o utilizador visualiza e toma uma ação sobre o documento este desaparece da sua 

lista de documentos pendentes. 
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Os responsáveis podem em qualquer momento visualizar quais os workflows em curso, isto é, 

quais os processos que não estão fechados e que estão ainda em trânsito aguardando ações 

dos utilizadores. 

Definição de período de ausência  

Cada utilizador pode definir um período de ausência e o utilizador ou grupo de utilizadores que 

vão receber as suas tarefas pendentes durante este período. Também o administrador de 

sistema pode definir períodos de ausência para cada utilizador. 

 

Sistema de alertas 

Quando um utilizador não faz qualquer ação sobre o documento no prazo máximo definido, o 

sistema gera um alerta por E-mail ao utilizador outros alertas podem ser configurados, tal como 

alerta e ao responsável de departamento, ou delegar uma tarefa num utilizador, informando de 

que há tarefas pendentes e documentos que necessitam de tratamento. 

Gestão de utilizadores 

Cada utilizador é caracterizado pelas suas permissões de acesso e perfil de utilizador no que 

toca a definição de “áreas de acesso restrito” acesso e “séries de numeração” específicas. 

O perfil dos utilizadores pode ser criado, alterado e eliminado pelo administrador de sistema. 
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Os diferentes níveis de acesso podem ser configurados de forma a criar os diferentes perfis de 

acesso dos utilizadores, nomeadamente de acesso para consulta, classificação ou 

administração. 

 

Relatórios 

O D-DOC inclui relatórios de produção, que permitem avaliar a prestação do sistema, dos 

documentos e processos em circulação. O D-DOC torna-se assim não apenas uma ferramenta 

de gestão documental, mas também uma importante ferramenta de apoio à gestão de cada 

instituição. 

 

Exemplo: 

 



    

Avenida da Liberdade, 110, 1269-046 Lisboa 

Tel: +351 219 322 928 | info@dctevo.com 

 

Documentos Externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento internos por divisão 
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Escalabilidade (opcionais) 

Integração E-mail e Fax 

O D-DOC permite arquivar todo o tipo de documentos, independentemente do seu formato e 

também independentemente do canal por onde são recebidos esses documentos. 

O sistema de arquivo permite digitalizar documentos recebidos em papel, mas também 

despoletar rotinas automáticas de receção e classificação de documentos recebidos por e-mail 

ou por fax. 

Integração com ERP’s  

O D-DOC pode ser integrado com outros sistemas digitais, produtores de documentação ou 

informação, tais como ERPs ou Bases de Dados, ou outros sistemas informáticos de gestão. 

Uma ação no ERP, ou numa base de dados do cliente pode despoletar um workflow, da mesma 

forma que um passou no workflow pode alterar o estado de uma base de dados ou informação 

de outro sistema informático já existente. 

Integração com Active Directory / LDAP 

O D-DOC pode integrar com Active Directory para os utilizadores fazerem single sign-on à 

solução. Desta forma simplifica-se o passo de autenticação dos utilizadores que fazem login no 

domínio da instituição. 

Podem coexistir utilizadores de domínio e utilizadores fora do domínio na mesma solução. 

Assinatura digital  

Formulários PDF’s podem ser assinados digitalmente com certificado qualificado pessoal ou 

cartão do cidadão para assinatura de formulários PDF em processo de aprovação. A assinatura 

digital de documentos PDF implica a instalação do software Acrobat Pro DC, fornecido pela D-

EVO Consulting, no servidor do cliente. 

Migração de dados 

A D-EVO Consulting pode proceder ao tratamento e importação de dados para o D-DOC, 

mediante análise prévia. 

Dados provenientes de sistemas de gestão documental anteriores, bases de dados e listagens 

de entidades/fornecedores, etc., podem ser importados para o D-DOC. 
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Plataforma tecnólogica recomendada 

Plataforma disponibilizada pelo cliente. 

• Servidor Pentium i7 – 16GB RAM (pode ser virtualizado) 

• Disco com capacidade de acordo com expetativas de produção documental 

• Windows Server 2012 ou superior 

• SQL Server 2008 R2 ou superior (a base de dados pode encontrar-se num outro servidor 

que não o aplicacional) 

• Rede 100Mbps/1Gb 

• Browser Internet Explorer v. 11 para os utilizadores (ou outros browsers) 
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