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Gestão inteligente Documentos, Portais, Ações e Treinamento

As Soluções IB são inteligentes e completamente integradas entre si, e com as aplicações empresarias que 

usa diariamente. Totalmente web e responsivas, as aplicações iB estão orientadas para trabalhar de forma 

completa em modo desktop, tablet e smartphone! 

Document

Solution

A Solução iB usando Documents

permite uma gestão integrada de toda 

a documentação em todas as 

tipologias, formatos e dimensões.

Permite a criação, revisionamento, 

aprovação, distribuição com e sem 

provas de conhecimento (recibos de 

leitura).

Com uma gestão de versionamento 

ágil, pesquisas multi-classificador, e 

além disso integrando uma pesquisa 

inteligente de elevado padrão.

Com ou sem a ajuda de templates toso 

os documentos da sua empresa podem 

ser gerenciados, controlados e 

comunicados numa perspectiva pull ou 

push.

Task Management

Solution

A integração é total com a gestão 

documental permitindo garantir 

workflows dedicados, regras de 

atuação e ainda garantir quando um 

documento exige ações internas que 

as mesmas são estruturadas em Planos 

e Ações que podem ser seguidos e 

acompanhados quer em formatos de 

listas, gantt ou mesmo kanban.

As soluções permitem uma abordagem 

total e de elevando valor agregado 

para todas as empresas que se 

posicionam como lideres nos domínios 

de governança, risco e compliance.

E tudo isto na palma da mão.

Training 

Solution

Uma integração aina mais eficaz usa o 

iB Training para garantir que os 

documentos que requerem 

treinamento, para a sua completa 

implantação, possa ser realizado de 

forma integrada e com capacidades de 

gestão e recolha de informação, 

acompanhamento inteligentes.

As soluções permitem garantir um 

ciclo completo com portais push em 

que a solução é a apresentada ao 

colaborador ou em soluções pull 

permitindo a busca e a informação 

pelo usuário nas necessidades do seu 

trabalho.
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iB Documents é a ferramenta essencial para quem busca realizar o a 

criação, revisionamento, e monitoramento de toda a documentação de 

gestão e de trabalho global garantindo sucesso na sua Organização. ou de 

Com mecanismos de pesquisa inteligente, semântica e com a possibilidade 

de uso de templates, versionamento, formatos atuais, garante que todos os 

funcionais organizam, encontram, pesquisam, gerem os documentos de 

governança e de trabalho. Com workflow poderoso poderá ser usado em 

todos os ambientes e permite uma gestão em tempo real. 

Constituindo-se como uma

suite líder em termos de

Gestão de Documentos, o 

iB Documents é uma

aplicação desenhada para

sua Organização permitindo

a gestão de documentação

e a respetiva atuação para o 

seu publico alvo com 

metodologias push e pull.

TASK

Agilize as ações com fluxos de 

trabalho inteligentes e 

automações importantes 

enquanto os resultados 
aparecem.

O iB Task está orientada para otimizar a gestão do trabalho e tarefas de sua 

emrpesa, permitindo sua distribuição com workflows e regras de 

monitoramento. Essencial para quem busca realizar o monitoramento do 

desempenho por pessoa, por área, por item, por processo, focando na 

realização das tarefas e no seu acompanhamento deixando o sistema tomar 

conta de workflows, e follow-up. E pode atuar com vistas em gantt chart ou 

em kamban também. Cada responsável atua em seu dispositivo fazendo 

cumprir os objetivos estabelecidos.
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Pode criar workflows com múltiplas etapas, atuar e aprovações, e pareceres 

vinculativos ou não. Permite decisões formais e com assinatura e também, 

anexos e toda a informação associada. Garante níveis padrão de execução dos 

serviços com tempos e regras. 

As respostas e decisões são com recurso a listas de tarefas e abordagens bem 

visuais! E alem disso todo o histórico e versionamentos são mantidos para 

consulta posterior.
E muito mais… tudo isto no seu smartphone ou dispositivo prefirido.

Defina seus workflows com 

todas as regras e aplique aos 

documentos como precisar.

Permite a gestao de listas de 

tarefas a realizer, e 

mecanismos de aprovação, 

rejeição, pedidos de 

informação, parecer e muitas 

mais opões.

TRAINING

Faça a gestão de turmas de 

forma inteligente, salas, 

sessões de treinamento e 

garanta um portal com toda  a 

informação e atas e resultados 
do treinamento.

DIGITAL

SOLUTIONS

O iB Training permite uma ligação a outros temas e gerenciar ações de 

treinamento com pesquisa inteligente de espaços e pessoas, portais de 

treinamento e gestão de materiais, e registro de presenças e ausências, 

documentação associada e atas de tudo em tempo real. Um modo avançado 

de gerenciar o compliance real de suas atividades de treinamento.
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A melhor solução do mercado, simples, intuitiva, eficiente 

e tremendamente inovadora. Gerir Politicas e 

Procedimentos assim é muito fácil e garante uma 

permanente conformidade.

Carlos Themudo Barata
Gestor de Politicas & Procedimentos VINCI AIRPORTS 

SEMPRE DO LADO DOS 

MELHORES…
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CRIAR APROVAR CONHECER

Ciar ou revisar um documento é muito 

simples podendo ser realizado 

baixando o arquivo e alterando, 

subindo de novo e colocando todas as 

informações que ache relevante 

podendo escolher o workflow

desejado. E tudo de uma forma muito 

simplificada e intuitiva. Pode também 

usar templates e criar usando as 

regras de sua empresa.

O usuário aprovador recebe mensagem 

com tarefa e pode na hora ou mais 

tarde analisar em contexto os 

documentos e tomar as decisões mais 

adequadas com um click podendo 

também colocar comentários e 

anexos. Todas as decisões são em 

contexto, para garantir uma analise 

correta e coerente. Tudo permanece 

eu trilha de auditoria.

Existem infindáveis opções de 

conhecimento sobre politicas e 

procedimentos que permitem 

estratégias pull e push. Umas que são 

o usuário que procura algo e o sistema 

apresenta e outras o sistema 

conhecendo o usuário, lhe indica o que 

é novo, o que é importante para ele, o 

que ele precisa enviar recibo de 

leitura num Cockpit dedicado.

Novo 

documento

Rever

documento

Enviar

Documento

O Sistema toma

conta do workflow

Aprovar, rejetar ou

solicitar informações

CRIAR / REVISAR

APROVAR

CONHECER PESQUISAR TREINAR

Documento sem aprovação

Com prova

de

conhecimento

Documento

publicado

Pesquisa

inteligente

Treino

intuitivo
Com detector de 

documentos em 

falta

Relatórios de 

resultados

de pesquisa

Calendário com

todas as 

formações

Associações

Com formações

Variadas vistas,

por empresa,

Equipa e 

pessoa
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Estar informado do que 

é importante para você 

como colaborador em 

todas as dimensões do 

seu trabalho e atuação 

e dos seus grupos de 

trabalho.

Agir lendo, 

conhecendo, aprovando 

e validando o que se 

torna necessário.

Atuar com níveis de 

serviço de acordo com 

as prioridades.

Pesquisar diretamente 

com multi-taxonomias, 

textos livres e retorno 

de pesquisas rápidas e 

com capacidades de 

arquivo. Encontrar o 

que precisa para agir.

04

Treinar e ser treinado, 

agir sobre o que 

conheceu, mudar e 

transformar a sua 

organização para estar 

em conformidade e 

inovando sempre.

0201

Portal com toda a informação relevante em termos de conhecimento, ação e treinamento. Uma interação 

de alto padrão, inteligente e que informa o Colaborador do que ele precisa em termos de ação e além disso 

permite uma pesquisa avançada com todos as taxonomias desejadas e em texto livre, sobre pdf e com 

pesquisa ultra rápida.

O SEU KIT 

GRATUITO

COCKPIT: PORTAL DOCUMENTOS PULL & PUSH 
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Acesso seguro com 

criptografia AES 256, 

com certificados de 

segurança e com 

autenticação avançada 

e integrada.

Pesquisa em tempo real 

fora e dentro de cada 

arquivo, com 

sinalização de todos os 

termos encontrados e 

gestão de pesquisas 

global.

Ação sobre os 

documentos de forma 

imediata podendo 

solicitar duvidas, 

treinamentos, e agir 

para transformar.  

04

Navegação simples e 

intuitiva nos 

documentos e entre 

documentos, contratos, 

atas, comunicados, 

vídeos, fotos e outros 

usados na sua empresa.

0201

Basta um click para que possa acessar o conteúdo e não precisa do editor nativo do arquivo. O iB transforma 

o arquivo numa camada de visualização que permite a consulta de pdfs, vídeos, fotografias em tempo real. 

Inove na forma de fazer procedimentos, distribuir e dar a conhecer o que é relevante em sua empresa. 

Saber fazer, estar em conformidade, inovar nas várias dimensões e para todos os parceiros de negócio: 

fornecedores que precisam saber o que e relevante para trabalhar com sua empresa, funcionários e clientes 

com acesso seguro e com criptografia incorporada.

O SEU KIT 

GRATUITO

ACESSAR EM TEMPO REAL



CONTATOS!
Estamos sempre disponíveis em diversos continentes e países para poder atender 

seus requisitos e transformar seu caso num sucesso. Confira em nossas redes e sites!

iB

EUROPE

VP

NORTH AMERICA SOUTH AMERICA

iB Facebook

iB LinkedIn

iB Instagram


