
 
 

 

  

Rua Alcobaça 1205 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG. CEP: 31255-210.     
Telefone: (31) 3063 -0444  Email: comercial@digiout.com.br  

 

Digitalização
& Guarda de Documentos

Descrição 
 

 

 

Funcionalidades Digitalização 
 

  

   

  

  

  

 

 

Funcionalidades ECM 
  

  

  

  

  

  

 Digitalização;  
 Importação; 
 Indexação; 
 Separação; 
 Classificação; 
 Tratamento; 

 

 Processamento;
 Controle de qualidade;
 Perfis de Produção;
 Gestão da produção;
 Digitalização pelo Browser
 Auditoria

 

 Diretório seguro; 
 Versionamento; 
 Temporalidade;  
 Conversão de formatos;  
 Pesquisa estruturada; 
 Pesquisa textual; 

 Visões personalizadas; 
 Workflow; 
 Arquitetura de segurança; 
 Assinaturas; 
 Trilhas de auditoria; 
 Criação de documentos e planilhas; 

CONTENT
Digitalização, gestão de documentos e automação de processos integrados em uma única plataforma

O Content é o núcleo (core) da plataforma de tecnologia da Digioutl. Um sistema totalmente WEB baseado 
em três grandes grupos de ferramentas e conceitos tecnológicos: digitalização de documentos, gestão

inteligente de documentos e informações (GED/ECM) e a automação e gestão de processos de negócios (BPM).
O núcleo de digitalização permite operacionalizar e gerenciar todo o processo de captura de documentos,

tratamento das imagens, processamento, indexação, controle de qualidade e exportação dos documentos em 
diversos formatos, através da web. O núcleo de ECM contempla todas as funcionalidades para o armazenamento

seguro e organizado dos documentos e informações, tais como: controle de versão, controle de acesso 
(segurança), classificação, indexação, pesquisa, temporalidade, dentre outras. O núcleo de BPM permite o

desenho, simulação, automação e gestão dos processos de negócios considerando todos os recursos necessários
para gerenciamento das regras de negócios con�das nos processos. Com esta plataforma é possível digitalizar

 todos os processos de negócios das empresas de forma simples e rápida.
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Funcionalidades BPM 
 

 Desenho do processo; 
 Automação de processos;  
 Notação BPMN; 
 Regras de negócios; 
 Importação de outros so�wares; 
 Formulários; 
 Segurança; 
 Histórico; 
 Esta�s�cas; 
 Alertas.  

 

Para que serve 
 

Uma plataforma completa para a digitalização dos processos de negócios e informações das empresas. 
Digitalizar documentos, armazenar documentos e informações de forma organizada e segura, automa�zar e 
gerenciar todos os processos de negócios das empresas. Gerenciar grandes acervos de documentos e 
informações. 

A quem se des�na 
 

 Empresas de todos os segmentos de mercado; 
 Empresas públicas e privadas; 
 Empresas de BPO. 

Tipos de Licenças 
 

 Aquisição da Licença (administrador e usuário); 
 Locação do sistema por prazo determinado. 

Diferenciais 
 

 Integração com sistemas legados; 
 Plataforma 100% WEB, compa�vel com os principais navegadores; 
 Plataforma integrada desde a digitalização até a automação dos processos; 
 Flexibilidade total para a criação das mais complexas arquiteturas de captura, processamento, 

indexação armazenamento e automação de processos; 
 Interface intui�va; 
 Segue os principais padrões de mercado; 
 Capture, ECM e BPM juntos, na mesma plataforma, do mesmo fornecedor. 
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