
MÁXIMO EM FUNCIONALIDADES E OTIMIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO EMPRESARIAL • ECM



Solução abrangente para todos os tamanhos de empresas com diversas funcionalidades e módulos de série.

Integração com certificado digital ICP-Brasil, integração com Microsoft Office, Workflow Designer (BPM) que possibilita 
a padronização e automatização das rotinas empresariais transformando tarefas complexas em processos simplificados 
e personalizados, Integração com Formulários Eletrônicos, Auditoria Avançada, Impressora Virtual, Agendadores, 
Integração com Banco de Dados, Integração com ERP e CRM, Integração com e-mails, Integração com Multifuncionais 
e Scanners, OCR FullText, ResponseWhiter, Scripts e Portal Web com Usários de Consulta Ilimitado.  
 
Adminstração Completa, Aprovação e Revisão de Documentos, Carimbos Personalizados, Visualizador Próprio para 
mais de 350 formatos de de arquivos, Link SSL para envio de anexos por e-mails e Backup de Arquivos disponivel 
para usuários autorizados. Plataforma Disponivel em 12 idiomas.

Infraestrutura de Nuvem
A Plataforma DSCloud está hospedado no Microsoft Azure, Operando em Ambiente de Contingência e Balanceamento 
de carga. Possui regras de Segurança para Atender às Normas e Certificações Internacionais.  
 

O DocSystem tornou-se uma ferramenta de trabalho muito importante para nossa empresa; 
nossos departamentos comercial e jurídico dependem das informações gerenciadas pelo 
DocSystem para fechar e autorizar a liberação de novos contratos; sem ele não é possível 
concluir uma negociação de venda de um novo imóvel.

Fernando Silvino
Gerente de Contratos | Grupo PDG
 

O DocSystem é a melhor opção para empresas que procuram uma solução completa de ECM, 
fácil de administrar e de custo acessível. O ambiente do usuário é fácil de utilizar e o sistema 
possui recursos muito interessantes que permitiram a otimização das tarefas da nossa área de 
produção.

Osvaldo Fiorentino Jr.
Gerente de TI | Electro Plastic

DS CLOUD

DEPOIMENTOS DE CLIENTES



DOCSYSTEM MOBILE

DocSystem Mobile para iPhone e iPad que 
permite executar tarefas como aprovar e reprovar 
documentos ou autorizar pagamentos.

Com o acesso aos dispositivos móveis, 
o DocSystem permite que os colaboradores 
respondam rapidamente as solicitações dos 
processos rotineiros mesmo fora do ambiente 
de trabalho, trazendo mais agilidade e eficiência 
aos processos e dando mais liberdade para a 
execução das tarefas.
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UMA PLATAFORMA GLOBAL COM OS RECURSOS QUE O SEU 
NEGÓCIO PRECISA PARA INTEGRAR DEPARTAMENTOS, EMPRESAS E SISTEMAS.



Automatizar processos de negócios é uma estratégia 
inteligente para controlar e expandir operações.

Com o amplo conjunto de ferramentas do DocSystem 
você modela processos simplesmente escolhendo nas 
caixas de funções aquelas mais adequadas para definir 
os passos previsíveis dos fluxos, criar roteamentos, 
exceções, ações automáticas, notificações, consultas 

a banco de dados, vínculos, e até chamadas de 
dados externos.

Com poucas horas de treinamentos, você será capaz 
de construir processos no Workflow Designer, criar 
soluções inteligentes e maximizar os benefícios para 
vários departamentos.

Você pode iniciar um processo a partir de qualquer 
um desses recursos selecionados.
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GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO
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DocSystem ECM centraliza e protege as informações 
relevantes para o seu negócio e trabalha em conjunto 
com os sistemas que você já usa para acelerar 
sua operação.

Implementar o Docsystem é mais fácil do que você 
pode imaginar. Embora o produto seja robusto, ele foi 
desenvolvido pensando na experiência do usuário e em 
um baixo custo de serviços. Não requer nenhum esforço 
de desenvolvimento em código fonte.
O Docsystem é a solução de gestão de conteúdo 

empresarial mais abrangente, flexível e econômica 
disponível no mercado, a única que realmente se adaptar 
ao tamanho do seu projeto.

É uma ferramenta unificada capaz de lidar com as 
complexas exigências empresariais e centralizar o 
armazenamento das informações vitais da “organização” 
integrando os sistemas ligados, fontes externas, base 
de dados, informações dos aplicativos e documentos 
eletrônicos ou em papel aos processos corporativos.



PROCESSAMENTO AUTOMATIZADO

Zonas de OCR

Com o OCR Server, zonas são configuradas em modelos 
de documentos (templates) para extração de texto. 
O DocSystem lê o conteúdo dessas zonas e extrai as 
informações relevantes para indexar cada arquivo.

Código de barras

As zonas podem ser configuradas para ler códigos de 
barras, e não apenas texto.
 
É possível ler os formatos mais comuns de código 1D 
e 2D, incluindo QR Codes. 

Reconhecimento de formulário

Zonas também podem ser utilizadas para 
o reconhecimento de um tipo de documento. 
Pode ser um texto ou uma imagem, como um logo. Essa 
identificação fará com que determinado perfil de OCR 
seja executado, e o documento enviado para 
o tipo adequado.

Reconhecimento de texto completo (full-text)

Com o reconhecimento full-text habilitado, o documento 
inteiro é processado pelo mecanismo de OCR, onde o 
texto é extraído e armazenado para uma busca por texto. 
A busca pode ser feita por palavra ou frase.

O DocSystem é um sistema único com amplos recursos 
de captura e processamento de conteúdo que mantém os 
arquivos no seu formato original. 

Com suporte aos drivers ISIS e TWAIN se integra a milhares 
de dispositivos de digitalização.

Para captura de volume de documentos digitais, ou dados 
estruturados, os vários agendadores de importação podem 
ser acionados, e podem reconhecer, indexar e 
direcioná-los para o tipo de documento correto. 
Os documentos do Microsoft Office e Microsoft SharePoint 
podem facilmente ser enviados para o DocSystem.

Image Printer

O Image Printer envia conteúdos gerados a partir de outros 
sistemas ou de outros sites de armazenamento direto para o 
DocSystem utilizando o recurso de “impressão”. 

Com o nosso driver para Windows, o usuário seleciona o 
DocSystem como se estivesse selecionando uma impressora 
quando clica em “Imprimir”, e o conteúdo é direcionado para o 
repositório central do DocSystem onde o usuário pode atribuir 
os dados de indexação.

CAPTURA E PROCESSAMENTO

Dispositivos
de Captura

MultifuncionaisScanners DocPhoto Dispositivos 
Móveis
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DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

DocSystem Explorer Client
É uma aplicação de uso fácil e diário que decidimos 
combiná-la com o DocSystem. Com o DocSystem Explorer 
Client instalado, é possível utilizar o Windows Explorer 
para buscar e navegar por documentos que estão no 
DocSystem da mesma maneira que isso seria feito com 
arquivos locais.

DocSystem Portal Web
Com o DocSystem Portal Web é possível digitalizar via 
browser, indexar, fazer upload, executar tarefas, editar,
consultar, salvar imagens, enviar por e-mail, visualizar 
versões e miniaturas, recursos de zoom, rotação e 
inversão, alternar visualização das páginas e download 
de documentos.

DocSystem Retrieval Mídia
Com o módulo de gravação de mídia, é possível gravar 
documentos em CD/DVD, Pen-drive ou HD Externo com 
visualizador integrado para consultar posteriormente, 
isento de pagamento de direitos autorais.

DocSystem Cliente
Os usuários podem acessar o Cliente DocSystem através 
das estações de trabalho em rede ou via browser
realizando todas as sua atividades online.

RecordView

Tradição com modernidade
Uma das razões para postergar o emprego de um sistema 
ECM é a familiaridade do usuário com formas mais 
tradicionais de armazenar documentos, como um servidor 
de arquivos, onde a navegação é feita através de pastas.

O DocSystem RecordView possibilita uma nova e 
confortável maneira de recuperar documentos pois reflete 
seu arquivo e retorna todas as informações relevantes. 
É uma ferramenta de fácil utilização, baseada na estrutura 
do Windows Explorer, que permite acesso fácil e rápido 
às informações desejadas, inclusive com a visualização 
“carrossel”, tão comum nos dispositivos atuais e a busca 
full-text.

O DocSystem é uma aplicação segura que garante que 
documentos sejam acessados apenas por usuários 
devidamente autorizados.
Os usuários não tem acesso direto aos bancos de dados 
ou aos locais de armazenamento do conteúdo, isso 
garante que nada seja alterado ou excluído do 
DocSystem indevidamente.

Active Directory
O DocSystem trabalha integrado ao Active Directory 
da Microsoft, possibilitando que o gerenciamento de 
usuários continue sendo feito da mesma maneira, 
sem a criação de novos logins.
Se não for desejado ou possível essa integração, 
o DocSystem oferece o seu próprio sistema de 
gerenciamento de usuários.
O formato das senhas pode ser 
configurado através do uso
de expressões regulares
para validação.

Como o servidor DocSystem 
utiliza o IIS, é possível 
criptografar os dados 
enviados e recebidos com 
uma chave de 128 bits e com 
certificados de segurança.

Auditoria
Todas as atividades executadas no sistema são 
registradas na trilha de auditoria. E para cada documento 
é armazenado um histórico individual de todas as ações 
de usuários.

Records Management
Permite controlar o período de tempo
que os documentos devem ficar disponíveis, as
fases e o que deve acontecer a eles e aos seus
registros depois que o período de retenção expira
é uma exigência para qualquer organização
hoje, o DocSystem pode fazer esse controle

automaticamente.

Além do controle de retenção, 
pode-se ainda criar uma regra de 

classificação dos documentos 
dentro do calendário de 
temporalidade obedecendo 
as especificações do manual 
do CONARQ.

SEGURANÇA E COMPLIANCE



FÁCIL INTEGRAÇÃO AOS SISTEMAS EXISTENTES

Integração com Microsoft Office
Armazenar informações de aplicativos de desktop é 
um processo simples com a integração do DocSystem, 
com os aplicativos do Microsoft Office e com o Windows 
Explorer. Apenas escolha enviar o documento para 
o DocSystem e é possível indexá-lo ou deixar que o 
DocSystem obtenha a informação, com o nome do 
arquivo e data. Ao salvar e-mails do Outlook, eles podem 
ser indexados automaticamente, usando dados de e-mail 
como ‘para’, ‘de’, ‘assunto’e até mesmo o corpo do e-mail.

O Conector ODBC é capaz de integrar qualquer base
externa à base de dados do DocSystem aproveitando
as informações existentes para indexar documentos
e gerar relatórios personalizados, além de garantir a
padronização no uso das informações.

Com a utilização de Scripts também é possível
personalizar relatórios utilizando as tabelas da base
de dados, aproveitando as informações armazenadas
como indicativos e gráficos para suporte a tomada de
decisões e melhoria nos processos gerenciais.

O Conector sem Código habilita aplicativos de
terceiros para a captura e busca de documentos no
DocSystem. Com um simples link entre campos de
dados do DocSystem e do outro aplicativo, pode-se
conectar sem código de programação e digitalizar
ou consultar documentos no DocSystem à partir de
aplicativos de terceiros usando os campos interligados.

O Conector e-Copy ShareScan, permite que várias
marcas de multifuncionais possam digitalizar e indexar
através do painel do equipamento, armazenando os
documentos nos repositórios do DocSystem.

Os arquivos gerados pelos sistemas legados, ERP,
CRM, outros, podem ser enviados diretamente para
o DocSystem sem a necessidade de impressão física,
eliminando custos e reduzindo tempo na manipulação
dessas informações.

MS
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SISTEMA
CRM
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Office

SISTEMA
ERP



FACILIDADE DE EDIÇÃO E ANOTAÇÃO

Antes que um documento possa ser editado, ele 
é bloqueado, isso significa que ninguém pode trabalhar 
com ele ao mesmo tempo, apenas visualizar.

Depois que o documento alterado é liberado como 
uma “revisão“, cada alteração é identificável.

Na janela de revisões pode-se visualizar o número 
da versão e um histórico individual do documento 
com informações exatas sobre quando as alterações 
ocorreram e quem as executou.

Em páginas de imagem é possível adicionar observações, 
destacar seções, inserir carimbos coloridos, assinaturas, 
sticky-notes e tarja de segurança.

Um documento arquivado pode conter um misto 
de páginas de imagens e arquivos eletrônicos. Cada 
documento pode ser editado, permitindo inserir, anexar, 
substituir ou excluir páginas, dividir o lote digitalizado em 
vários documentos ou inserir um novo arquivoeletrônico, 
como vídeos, fotos, etc.

Permite criar um novo documento a partir de um modelo 
existente através de formulários eletrônicos construídos 
em HTML e/ou Java Script.

TRABALHO OFFLINE

AMBIENTE INTUITIVO PARA O USUÁRIO

O DocSystem proporciona maior economia às empresas porque permite a digitalização 
e indexação de documentos offline, reduzindo drasticamente o uso de licenças e 
proporcionando maior independência para realização de serviços remotos sem interferir na 
rotina diária da empresa com a utilização programada da internet e o controle do tráfego de 
informações pela rede.

O ambiente do usuário pode ser personalizado, 
apresentando somente os botões e menus que ele 
precisa usar. A consulta, edição, importação, digitalização 
de documentos e execução de tarefas, podem ser feitas 
na mesma janela, simplificando a forma do usuário 
trabalhar com o DocSystem.

Com um Zoom de até 1600%, os usuários podem conferir 
a integridade de documentos legais, tornando-se uma 
ferramenta essencial para departamentos de crédito, 
empresas do setor financeiro e de auditoria.



BUSCA CORPORATIVA

A busca pode ser feita dentro de um tipo de documento 
específico, ou em todos os tipos de documentos, pastas 
e subpastas, de acordo com a permissão de acesso 
do usuário.

Se o documento tiver sido objeto da indexação de texto 
integral, depois de passar pelo OCR, o texto é adicionado 
ao banco de dados de pesquisa e a busca pode ser 
realizada com base no conteúdo dos documentos e 
também pode ser combinada com a busca em campos 
de índice, garantindo que você encontre exatamente 
o que procura.

A partir da visualização de miniaturas, as páginas de 
um documento podem ser selecionadas para serem 
impressas, enviadas por e-mail, salvas ou excluídas. 
Na guia de revisões, é possível visualizar as versões 
do documento e selecionar a versão desejada. 
A visualização de documentos é muito simples; clicando 
duas vezes sobre o registro do documento, ele
será aberto. É possível passar facilmente pelas páginas, 
visualizar miniaturas, abrir e ver vários documentos 
de uma vez.

ARMAZENAMENTO CORPORATIVO

O armazenamento no DocSystem é muito simples e fácil, suporta múltiplos repositórios com 
estruturas de pastas e subpastas diferentes que podem gerenciar milhões 
de registros.

O administrador pode definir o local de armazenamento para cada repositório e ainda 
configurar o tamanho a ser atingido para que o sistema crie um novo local.

Os repositórios podem ser armazenados em storages diferentes e usar bases diferentes.

Armazenamento Seguro das Informações

O acesso do usuário aos documentos ou respectivo metadados é controlado pelo servidor do DocSystem.

Os usuários não tem acesso direto aos bancos de dados ou aos locais de armazenamento dos documentos.

Esta funcionalidade garante que os dados não possam ser alterados ou excluídos do DocSystem.



ADMINISTRAÇÃO SIMPLES E SEGURA

Vivemos em uma era de evolução e mudanças contínuas, onde cada vez mais a velocidade com que agimos influência 
em nosso sucesso. Essa agilidade e praticidade deve se estender a tudo o que nos cerca, inclusive na administração 
dos sistemas das empresas.

Pensando nisso a DocSystem desenvolveu seu módulo de Gestão (Gerenciador DocSystem) focado em uma 
administração simples, intuitiva e segura. 

Nele o administrador tem inúmeras possibilidades, desde gerenciar diversos servidores distribuídos pelo mundo, 
aplicar regras de redundância balanceamento e criptografia dos dados e documentos armazenados no sistema.

Conta de usuários e grupos gerenciada pelo 
próprio sistema.

Gerenciamento de permissões de acesso para usuários.

Criação de novos tipos de documentos de acordo com 
a demanda dos departamentos usuários.

Modelagem de novos processos através do módulo 
Workflow Designer.

Administração da temporalidade e do ciclo de vida dos 
documentos da empresa.

Definição de sub administradores para gerenciar 
conteúdos.

Configuração de novos templates para a Suíte AutoScan, 
possibilitando utilizar tecnologias como OCR e Barcode.

Veja abaixo outros itens que agilizam o dia-a-dia da administração no sistema DocSystem.

Nessa interface o administrador gerencia todos os logs do sistema e executa as mudanças necessárias com a 
agilidade requerida nos dias de hoje, deixando a empresa muito mais preparada para mudar o foco da sua gestão 
de documentos e dos seus processos, garantindo o controle e acessibilidade da informação.



SUSTENTABILIDADE

Um dos grandes compromissos do grupo DocSystem é com a sustentabilidade. 
Por isso, desenvolve tecnologia que permite a seus clientes reduzir a utilização 
dos recursos naturais. Economia inteligente e consciente.   

VALORIZAÇÃO TECNOLÓGICA

PRESENÇA
GLOBAL.

Mais de 20.000 clientes no Brasil e no Mundo utilizam 
nossa tecnologia para agregar valor ao seu negócio, 
reduzir custos e aumentar a eficiência.

Organizações de vários segmentos, inclusive instituições 

públicas, escolheram nossos produtos para gerenciar 
e compartilhar suas informações corporativas com 
agilidade, segurança e implementar a gestão dos 
processos para melhorar suas rotinas de trabalho 
e aumentar a produtividade.

GRUP O

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIOLL
DE BENS, SERVIÇOS ERR TURISMO.
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