
A Interact desenvolveu o SA Document Manager 
com objetivo de garantir o mais avançado 
gerenciamento eletrônico de documentos, 
valorizando as informações corporativas

SA Document Manager

Gire a tela do seu dispositivo 
para uma leitura mais confortável, 
caso esteja visualizando este 
documento pelo celular ou tablet.



Defi na permissões de acesso e controle de distribuição, 
notifi que publicações e disponha de navegação e busca 
ao conteúdo de sua empresa. Faça ainda o vínculo de um 
documento às instruções de execução de um plano de ação

Controle, administração
e histórico

Conheça as principais aplicações

PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Possibilidade de criar novos documentos ou versões, editá-
los e publicá-los, além de trazer várias funcionalidades de 
gerenciamento para manter o seu repositório organizado.

VERSIONAMENTO
Funcionalidade para o versionamento dos documentos 
controlados, seguindo os fl uxos de elaboração e 
confi guração estabelecidos.

REPOSITÓRIOS
Organize todos os documentos em pastas e categorias, 
deixando-os disponíveis para leitura e consulta. 
Os repositórios também disponibilizam acesso às 
propriedades, versões anteriores e até mesmo a detalhes 
sobre a elaboração e controle dos documentos.

BUSCA E LOCALIZADOR
Ferramenta que permite a busca e leitura dos 
documentos, possibilitando aplicar fi ltros rápidos 
e funcionais, além de ter a funcionalidade de 
compartilhamento e agrupamento dos documentos. 
Permite também iniciar processos de versionamento, 
obsolescência e consulta de versões anteriores.

RELATÓRIOS CUSTOMIZADOS
Permite criar relatórios utilizando diversos fi ltros 
diferentes pré-defi nidos, facilitando a gestão dos 
documentos.

HISTÓRICO DE ACESSOS
Ferramenta que armazena temporariamente o acesso dos 
usuários aos documentos, permitindo saber quais estão 
em leitura, facilitando a disseminação das informações.

PORTFÓLIO
Lista de documentos predefi nida por colaborador, 
cargo, setor, departamento ou unidade. Permite vincular 
documentos de leitura obrigatória e acompanhamento 
do status através do semáforo, do relatório e do ranking, 
indicando se foi acessado e até mesmo se foi lido.

DISTRIBUIDOR
Funcionalidade que auxilia na distribuição controlada 
dos documentos impressos, tendo como objetivo manter 
o controle do número de cópias e quais colaboradores 
receberão cada cópia. Além disso, é possível controlar 
quais usuários poderão ser distribuidores.

Conheça as principais aplicações



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

  Compatível com os padrões ISO 9000;

  Workfl ow para gerenciamento eletrônico de documentos;

  Controle contínuo de versões;

  Pesquisas de documentos por critérios;

  Defi nição de responsáveis por etapas do workfl ow;

  Histórico e estatísticas de acesso e informações gerenciais;

  Distribuição de documentos e controle de acesso individual;

  Categorias de Documentos;

  Geração de relatórios PDF;

  Catálogo de documentos.

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

Benefícios e funcionalidades


