Sistema Digiout Content
Gestão Eletrônica de Documentos
Automação e Gestão de Processos

Objetivo
A plataforma Digiout Content
contempla todas as funcionalidades
necessárias para a
Gestão Eletrônica dos Documentos
corporativos, automação de processos e
Gestão dos Processos de Negócios.

Arquitetura da Solução
• Uma plataforma modular para atender às necessidades de
gestão de documentos e processos;

• Os módulos do sistema foram desenhados para compor um
arquitetura sólida que pode ser construída de acordo com
as necessidades próprias de cada empresa;
• Os módulos são nativamente integrados o que proporciona
maiores níveis de gestão e segurança;
• Sistemas de desenvolvidos de acordo com as melhorares
práticas de mercado, incluindo: CONARQ, e-ARQ,
ICP Brasil, AIIM, ABPMP, CMMI dentre outras;

FRAME
WORK

Grupos de
tecnologias
utilizadas na
plataforma

Plataforma Digiout
Digitalização de
Documentos
-

Digitalização
Tratamento da imagem
Processamento
Exportação

Captura de

Informações
-

Visualização de
Documentos

Digitalização
Indexação
Tratamento
Processamento
Controle de qualidade
Perfis de Produção
Gestão da produção
Auditorias

-

Gestão de Documentos
(GED/ECM/IIM)
- Captura
- Indexação
- Segurança
- Versionamento
- Temporalidade
- Processamento
- Conversão de formatos
- Robôs de automação

Gestão de Processos
(BPM)
- Desenho
- Simulação
- Automação
- Tarefas
- Atividades
- Painel de controle
- Dashboard de gestão

Diversos formatos;
Enviar por e-mail;
Download;
Salvamento de
pesquisa

Assinaturas
Digitais
-

Assinaturas
eletrônicas
Certificado digital
Selo cronológico

Digitalização, gestão de documentos e automação
de processos integrados em uma única plataforma.
O Digiout Content é o núcleo (core) da plataforma de tecnologia da DIGIOUT. 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.
 Digitalização;

 Temporalidade;

 Importação;

 Formalização;

 Indexação;

 Controle de qualidade;

 Separação;

 Perfis de Produção;

 Classificação;

 Gestão da produção;

 Tratamento;

 Auditoria.

 Processamento;

Voltar

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






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;

Digitalização, gestão de documentos e automação
de processos integrados em uma única plataforma.
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 contidas nos processos. Com esta plataforma é possível digitalizar todos os processos
de negócios das empresas de forma simples e rápida.
 Desenho do processo;

 Automação de processos;
 Notação BPMN;
 Regra de negócios;
 Importação de outros softwares;
 Formulários;
 Segurança;
 Histórico;
 Estatísticas;
 Alertas.

Digitalize seus documentos de forma
rápida e simples.
É uma solução para digitalização de documentos. Permite executar operações de controle de
qualidade nas imagens geradas, tais como: rotação automática, alinhamento automático,
conversão de cores, definição de resolução, dentre outros. Possibilita assinar digitalmente as
imagens geradas, de acordo com o padrão ICP Brasil. Exporta as imagens em vários formatos:
TIF, JPG, PDF pesquisável, PDF A, PNG, dentre outros. Geração de PDF com tamanho prédefinido. Permite o compartilhamento do scanner, via software, entre várias máquinas.

 Digitalização de documentos;

 Tratamento da imagem;
 Assinatura digital;
 OCR/BarCode;
 Exportação para vários formatos.

A melhor solução para gerenciar
a digitalização em grande escala.
É uma solução de Document Imaging que possibilita a digitalização de grandes volumes de
papel, com agilidade, controle e segurança. Possui rotinas de auditoria, indexação,
separação, classificação, controle de qualidade, conferência, formalização, exportação, fluxo,
relatórios de produção, monitoramento de serviços etc. Robôs para automação das diversas
etapas de produção. Gerenciamento dos lotes de produção, relatórios gerenciais,
agendamentos dentre outros.
 Digitalização;

 Temporalidade;

 Importação;

 Formalização;

 Indexação;

 Controle de qualidade;

 Separação;

 Perfis de Produção;

 Classificação;

 Gestão da produção;

 Tratamento;

 Auditoria.

 Processamento;

Visualize seus documentos sem a necessidade de um
aplicativo específico.
Disponibilize seus documentos para consulta na internet e/ou intranet com total segurança.
Visualizador compatível com a maioria dos navegadores (Chrome, Edge, Firefox, Safari,
Opera). Visualização nativa, sem a necessidade de conversão, para os seguintes formatos:
PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, TXT, ODT, HTML, MHT, RTF, XML, JPG, TIFF, BMP e muito
mais.

 Visualização de documentos;
 Visualização de diversos formatos;
 Enviar por e-mail;
 Download;
 Salvamento de pesquisa.

Assine seus documentos eletronicamente.
Módulo para assinatura eletrônica de documentos com a introdução da assinatura cursiva do
usuário, capturada em dispositivos próprios, monitores touch screen, tablets ou smartfones,
no corpo dos documentos. Possibilita a assinatura digital dos documentos através da
utilização de certificados digital no padrão ICP Brasil.

 Assinaturas digitais;
 Assinaturas eletrônicas;
 Certificado digital ICP Brasil;
 Selo cronológico.

Diferenciais
• Integração com sistemas legados;
• Plataforma 100% WEB, compatível 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 intuitiva;
• Segue os principais padrões de mercado;
• Capture, ECM e BPM juntos, na mesma plataforma, do mesmo
fornecedor.

Nossos serviços

• Suporte aos sistemas
• Manutenções preventivas e corretivas
• Melhorias contínuas (roadmap de produto)
• Desenvolvimento de aplicações específicas

• Mapeamento, desenho e automação de processos
• Customizações e Integrações
• Consultorias especializadas

Obrigado!

