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MyDoc 
Gestão Documental, ágil e integrada. 



Associação de Municípios. 
 
Constituída por 29 Associados.  

 
Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Figueira da Foz,  Aguiar da Beira, Almeida, Arganil, 
Batalha, Cantanhede, Castro Daire, Celorico da Beira, Condeixa-a-Nova, Lousã, 
Mangualde, Mira, Miranda do Corvo, Mortágua, Mêda, Oliveira de Frades, 
Pampilhosa da Serra, Penacova, Penalva do Castelo, Pinhel, Porto de Mós, Sabugal, 
Trancoso, Vila Nova de Paiva, Vila Nova de Poiares e Vouzela. 

 
Mais de 33 anos de actividade. 
 
> 90 colaboradores. 
 
190 Municípios.  
 
Cerca de 300 clientes da administração pública. 
 

Quem Somos? 



Visão à escala global. 
 



Mudança: estruturais e de regulação 
Capacitação: maior rigor, eficiência e 
sustentabilidade 



“Big Data” 
 
Em 2013, o volume de informação cresceu 78%, 
alcançando 1.000.000 Petabytes1 
 
Em 2020, o universo da informação será 44 vezes maior 
que em 2013 (45,2 Zettabytes2) 
 
Em 2050, a informação duplicará a cada 76 minutos. 
 
 

1 1 Petabyte = 1 milhão de Gb 
2 1 Zettabyte = 1 milhão de Pb 



Em média, cada um de nós, perde 12% do seu tempo à procura de 
documentos. 
 

50% de todos os documentos no seu arquivo são duplicados ou estão  

desatualizados. 

 

42% dos decisores dizem que pelo menos uma vez por semana usam 

informação incorreta. 
 

30% a 40% de todos os registos de informação podem ser imediatamente 

digitalizados permitindo a destruição do seu original. 
 

O tempo dispendido na gestão de documentos está no TOP 10  das actividades 

que mais tempo consome numa organização. 

 

15% dos documentos manuseados perdem-se! 

Fonte: Ovum, “Unified Information Management Evaluation Guide:  

IBM Information on Demand,” Aug. 28, 2008; AIIM, Jan. 29, 2009  



Aplicações Tradicionais de GD 

 Dedicadas a um objectivo, isoladas da 
restante infra-estrutura aplicacional 

 Constituem silos de informação 
fechados. 

 Departamentais, sem capacidade de 
expansão para toda a organização.    

 Soluções fechadas, sem flexibilidade 
para responder a alterações. 

 Problemas de escalabilidade, 
crescimento do volume da 
informação 

 Falta de integração com os processos 
operacionais e administrativos de 
uma organização, como numa 
AUTARQUIA 

 Modular, e facilmente integrável na 
infra-estrutura existente  

  Único repositório de informação 

 Solução aberta baseada em standards 
e flexível para começar pequeno e 
poder crescer para toda a organização     

 Responder rapidamente aos desafios 
constantes dos serviços a prestar aos 
cidadãos, das regulamentações e dos 
mercados 

 Plataforma Segura e Escalável para 
qualquer Volume de Informação 

 Proceda à Desmaterialização de 
Processos integrada com as Aplicações 
operacionais e administrativas 

Gestão Documental Ágil e Integrada 



 

Gestão Documental Ágil e Integrada 



 

 



Envolvemos especialistas em ergonomia e 
usabilidade no desenho do interface do MyDoc.  

+ Fácil de usar! 



Captura e registo automático de email.  
Integração com ferramentas produtividade Office. 

+ Integrada! 



+ Produtiva! 

Visualização dos documentos integrada na solução. 



O interface web, e as características da tecnologia que 
usámos no MyDoc permitem que seja usado sobre as mais 

diversas plataformas, em qualquer lugar. 

+ Disponibilidade! 



+ Completa! 

Capturar,  Gerir e 
Disponibilizar qualquer 

tipo de Conteúdo 

Capacidade Analítica 
sobre informação não 

estruturada 

Otimizar processos de negócio, 
operacionais, ou administrativos 

Garantir a Conformidade e 
Regulamentação Legal 

MyDoc 



+ Abrangente! 

Repositório 

Documentos 

Sistemas de  

Arquivo 
Repositório 

Imagens 

Servidores 

WEB 
e-Mail 

Suportes Arquivo Físico 

80% 
Conteúdo  

Não-Estruturado 

ERP AIRC 

MyNet 

BI (business intelligence) 

20% 
Conteúdo  

Estruturado 



Melhorámos a rapidez do acesso à informação em mais 
de 52% 
 
 

+ Rápido!  

A maioria de nós gasta mais de três horas   por mês à 
procura de informação. 



+ Automatizada! 

Modelar 
Simular 

Monitorizar 
Analisar 

Optimizar 
Automatizar 

Executar 

O MyDoc integra uma suite completa de gestão de 
processos de negócio (BPM). 



Continuidade, ter uma solução que garanta um 
funcionamento 24x7. 
 

Segurança, rigoroso controle de acesso à informação 
(certificados e assinaturas digitais). 
 

Preservação da informação. 
 

Recuperação, mecanismos que permitem a recuperação 
de toda a informação em caso de desastre. 

+ Segura! 



Eliminar redundância de atividades  

Reduzir os custos associados com o armazenamento do papel melhorando a 
sua segurança e capacidade de recuperação a desastres; 

Reduzir os custos e riscos relacionados com a conformidade dos documentos 
em eventuais processos judiciais; 

Melhorar a produtividade dos colaboradores eliminando o uso de interfaces 
manuais; 

Otimizar o fluxo da informação, e a qualidade da mesma dentro da autarquia; 

Aumentar eficiência de toda a  organização; 

Otimizar o processo de tomada de decisão; 

Adoção das melhores práticas na gestão dos processos da autarquia; 

Melhorar o serviço ao cidadão; 

Porquê? 
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Obrigado! 

comercial@airc.pt 


