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Hardware





Updates





Integrações



Integrações



Acessibilidade / Disponibilidade





Processos Assíncronos





People Ops



• Multi-organizações – Descentralizar funções

• Agendamento de Processos

• Alargamento dos Tipos de Pedidos self-service

• Simplificação na utilização

• Base para Data analytics / Pesquisas

• Reestruturação de funcionalidades / módulos



Procurement, Logistics & Asset 
Management 



• Aprovisionamento 
• Pedidos de compra
• Pedidos de compra de projetos
• Aprovações

• Gestão de ativos fixos
• Gestão de stocks
• Pedidos de stock

• Manutenção de infraestruturas e equipamentos
• Gestão de viaturas
• Pedidos de viaturas

• Apoio à receção de visitantes



• Afetação de centros de custo aos departamentos para 
identificação no momento do pedido com definição de 
percentagem de afetação

• Fluxo de aprovação totalmente parametrizável por 
departamento, com possibilidade de fluxo condicional nas 
propostas

• Consulta da fase de aprovação

• Consulta da fase de processo por pedido efetuado

• Preparação de necessidades para os anos seguintes (planeamento)



• Grupos de aprovação por nível
• Consulta de histórico de aprovações
• Possibilidade de edição dos pedidos em fase de aprovação por 

parte dos aprovadores
• Delegação de permissão de aprovação (assinaturas digitais)

• Assinatura digitalde PDC (Proposta de Decisão de Contratar) / PAD (Proposta de Autorização de Despesa) / AJ (Autorização 

de Adjudicação)

• Controlo de montantes adjudicados de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 111-B/2017 do CCP

• Encomendas (envio) e documentos de despesa (receção) digitais (Saphety) de 
acordo com o artigo 299° do CCP













Gestão Financeira



• Multi Organismo - com estrutura de depêndencias



• Múltiplas classificações económicas 

– Cabimentos

– Compromissos

– Processamentos



• Ficheiro COPE



• Importação de vencimentos

– Verificação prévia

– Possibilidade de ajustar afetações



• Ficheiro de retorno do SEPA

– Gestão automática dos 
pagamentos

– Histórico do processo 



• Alteração de informação

– Funcionalidade que permite 
alterar informação 
orçamental

– Manutenção do histórico



• Reconciliação Bancária – Extratos parametrizados



• Reconciliação Bancária

– Vários critérios de pesquisa

– Sugestões por correspondência



• Gestão de projetos – estrutura de centros de custo



• Análise de informação



• Análise de informação



• Alertas



Obrigado


