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O que é o CR.Doc? 
• O CR.doc é um novo conceito de Sistema 

Integrado de CRM e Gestão Documental que 
alia as funcionalidades específicas do CRM 
com as mais-valias da Gestão Documental 

• É um sistema único que para além das 
funcionalidades base pode incorporar 
necessidades específicas do negócio de cada 
cliente 



O que é o CR.Doc? 

• Pode ser permanentemente actualizado face a 
solicitações acrescidas de alterações ao 
sistema ou introdução de nova informação 

• Permite gerir toda a informação e 
documentação da empresa sem a necessidade 
de integrações complexas entre sistemas 

 



Principais 
funcionalidades 



Gestão de contactos 
• Organização de contactos com moradas, telefones, 

responsáveis por entidade, funções exercidas, etc; 

• Acompanhamento de acções desenvolvidas com clientes 
efectivos, clientes potenciais, fornecedores, parceiros e outras 
entidades directas ou indirectamente relacionadas com a 
empresa;  

• Histórico permanente de contactos com cada cliente, 
contratos, atendimento, etc; 

• Exportação de lista de contactos; 

• Envio de e-mails automáticos para grupos. 



Gestão de vendas 

• Análise de propostas e sua evolução, de 
encomendas a contratos; 

• Workflow de tratamento desde a 
oportunidade, passando pela proposta e 
terminando na encomenda/projecto; 

• Controlo do acompanhamento de cada lead e 
das acções associadas a elas. 



Gestão de trabalho interno 

• Registo das tarefas desenvolvidas pelos 
colaboradores da empresa com associação a 
datas, entidades com manutenção de todo o 
histórico das acções diárias de cada 
colaborador; 

• Estatísticas diversas: nº de horas por 
colaborador, por cliente, por produtos, etc. 



Gestão de reclamações 
• Agrupamento de todas as reclamações num único repositório 

de informação; 

• Associação de reclamações a cada cliente;  

• Acompanhamento do estado de cada reclamação do seu fluxo 
de resposta;  

• Monitorização dos tempos de resposta de cada interveniente; 

• Avaliação de resultados obtidos; 

• Anexação de documentos a acções, reclamações ou fichas de 
colaboradores. 



Gestão de campanhas e mailings 

• Associação de destinatários a temas sobre os 
quais se destinarão acções de marketing e de 
comunicação por telefone, e-mail, fax ou 
carta;  

• Follow-up e avaliação dos resultados obtidos 
das referidas acções. 



Gestão de documentos 

• Anexação de ficheiros em vários formatos; 

• Criação de documentos a partir de um 
template; 

• Gestão de versões de documentos; 

• Pesquisas de documentos com filtros de 
acesso por perfil de utilizador. 



Gestão de dossiers/processos 

• Agregação de documentos em pastas digitais; 

• Gestão de metadados específicos de negócio, 
por exemplo: 
–  para uma empresa mediadora de seguros gestão 

de dados de apólice 

– para uma empresa de consultoria especializada 
em programa de incentivos ao investimento a 
gestão de dados do processo de candidatura 



Encaminhamentos ad-hoc e workflow 

• Todos os documentos e processos podem ser 
encaminhados no sistema de forma digital; 

• O encaminhamento pode ser efectuado 
através de um circuito previamente 
desenhado/planeado num workflow ou de 
forma ad-hoc em cada passo do circuito. 



Gestão de ausências 

• Redireccionamento automático de 
tarefas atribuídas a funcionários 
ausentes; 

• Possibilidade de integração com sistemas 
de RH para carregamento automático 
dos períodos de ausência. 



Exportação de informação 

• Exportação de informação de todas as 
listagens para Excel; 

• Exportação de dados de relatórios para 
vários formatos como por exemplo .docx 
e .pdf. 



Relatórios e gráficos de apoio à gestão 

• Indicadores diversos, como por exemplo: 
–  Ciclo comercial: oportunidades, propostas e 

encomendas/projectos; 

– Vendas por mês; 

– Vendas por região; 

– Nº de reclamações. 

• Visualização e impressão de relatórios 
diversificados. 



Alertas e notificações 

• Notificações diversas relativas a tarefas em 
curso: 

– Agendamentos; 

– Oportunidades; 

– Propostas; 

– Prazos de projectos; 

– Documentos para análise. 

 



Controlo de acessos 

• Perfis de acesso para controlo de acesso a 
informação: 

– Gestor/administrador; 

– Comercial; 

– Utilizador; 

– Consulta. 



Para Gonçalo Costa, Director da QISeguros, “a 
principal mais valia da aquisição do software 
CR.Doc prende-se com a existência de uma única 
solução para a Gestão Documental e CRM. 

Além de permitir registar, armazenar e consultar a 
informação produzida, de forma transversal, é 
ainda possível, com base no feedback obtido, 
actuar e decidir políticas de marketing e de 
atendimento que permitam à QISeguros maximizar 
o valor de cada cliente de forma individual.” 


