“ A implementação do Sistema Gestão Documental tem vindo a permitir uma
gestão integrada da informação o que não só é um desafio e uma

Estabelecer os fundamentos às formas
de colaboração do futuro

característica da Administração Moderna, como constitui um instrumento
basilar para a melhoria exponencial do desempenho das instituições ao contar
com uma informação correcta, completa e em tempo útil, isto é, uma
informação eficaz e eficiente”
Daniela Fernandes, Técnica Superior de Arquivo, S.M.A.S. Porto
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“Informo que a Gestão Documental foi a melhor solução de arquivo, organização e consulta de
documentos em formato electrónico, que nos vai permitindo concentrar toda a informação documental.
Esta forma de capturar, classificar e disponibilizar documentos, permitiu melhorar o acesso á informação
dentro dos SMAS do Porto, evitando a circulação de documentos, e estando devidamente organizados,
facilmente os podemos visualizar, através de um click do rato.
Foi na minha perspectiva a melhor optimização da circulação de informação, e espero que futuramente
esta aplicação esteja disponível também através da Internet, para mais facilmente servirmos os Clientes.”
João Neves, Administrativo, S.M.A.S. Porto

Doctron – Sistemas de Informação, Lda.
http://www.doctron.net

