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GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Gestão Documental
Organizamos e gerenciamos toda a documentação institucional, obedecendo a regras e
parâmetros nacionais de segurança da informação. É uma solução simples e prática de
organização de arquivo associada à qualidade da produção. Permite a colaboração de
informações entre todos de forma rápida, segura e eficiente.
Todo o processo de organização da documentação será baseado nas normas do CONARG –
Conselho Nacional de Arquivo. Garantimos sigilo das informações através, de documento
específico de valor legal.

GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

A Gestão Eletrônica dos Documentos - GED
SERVIÇOS:
• Organização e implantação de arquivos diversos;
• Elaboração de projetos de gestão documental;
• Digitalização e tratamento documental;
• Disponibilização em rede;
• Cursos e treinamentos sobre políticas, normas e procedimentos arquivísticos.
O PROCESSO:

Organização dos Documentos
• Organização física dos documentos de forma adequada;
• Reestruturação adequada do local de arquivamento dos documentos;
• Sistema de identificação padronizada;
• Padronização dos métodos de arquivamento;
• Descarte de documentos expirados ou desnecessários;
• Atendimento às normas ISO de armazenamento e rastreabilidade de informações e
documentos;
• Organização dos documentos através da elaboração de um plano de classificação
documental;
• Elaboração de política de descarte (aplicação da tabela de temporalidade);
• Elaboração da política de seleção, e guarda dos documentos.

Digitalização de Documentos
• Digitalização da documentação organizada;
• Correção de imagem documental;
• Indexação dos documentos de forma prática, o que permite facilidade no controle físico e
na localização no sistema especifico de armazenagem;
• Análise de conteúdo
• Acompanhamento de todo o processo de forma padronizada.

Em Rede
Através de índice criado em software específico é possível pesquisar, localizar, imprimir e
solicitar os documentos armazenados. Esse procedimento permite agilidade dos tramites,
praticidade na busca e disponibilização das informações para toda à instituição.
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Benefícios
• Garante rapidez nos processos de trabalho;
• Colabora para a qualidade dos serviços e produtos;
• Permite a agilidade de Trâmites documental;
• Garante a segurança e o sigilo das informações e principalmente na preservação
da memória e identidade institucional;
• Precisão na localização dos documentos;
• Redução de custo com reparação e duplicação de documentos;
• Eliminação das dificuldades para gerenciamento e manutenção dos
arquivos;
• Preservação do documento original;
• Facilidade de acesso e distribuição dos documentos;
• Redução de custo com reparaçao e duplicação de documentos;
• Minimiza recursos humanos e aumenta a produtividade;
• Redução de tempo das atividades que requerem a análise de documentos;
• Integração de dados ativos e históricos;
• Segurança e preservação dos documentos;
• Rapidez no acesso às informações solicitadas.

