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Auditório da Torre do Tombo 

PATROCINDADORES                                                                                                                                              Apoio                                                      

Patrocinadores Globais APDSI 





Garantir o 

controlo do seu 

ciclo de vida 

(versões, estados, 

formatos) 

Garantir a 

segurança do 

Acesso 

Garantir a sua 

disponibilidade 

para os processos 

de negócio que 

dela necessitem 

Garantir a sua 

retenção, 

preservação e 

destruição 

Garantir o 

cumprimento das 

normal aplicáveis 

Garantir que está 

acessível durante 

todo o seu ciclo 

de vida 



Análise Desenho Implementação Testes Instalação 





Quer as equipas de desenvolvimento, como os utilizadores 

finais devem estar envolvidos no desenho da solução, de 

forma a melhorar a gestão da mudança 



 

 

 

 

 
Instalação Configuração 





Um Sistema capaz de processor imagens e transformá-las em 

informação gerível e relevante. 



Dentro da Organização Fora da Organização 



 

 

 

 

Toda a flexibilidade de um sistema 

semelhante ao Dropbox, mas 

garantindo todo o controlo de um 

sistema de Gestão Documental como o 

Documentum. 

 

Possibilidade de combinação com o 

IRM para uma maior segurança na 

partilha de documentos com entidades 

externas. 

 

Distintos modelos de alojamento 

possíveis (on-premise e Cloud) assim 

como modelos de subscrição. 



Infraestructura IT 

Negocio 

Legal 

Gestão Documental 

Gestão de Armazenamento 

Activo 

Inactivo 

Compliance 

Histórico 

Criação Reutilização Referência Evidência Destruição 
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3 meses 2 meses 10 anos 

Gestão de Records 





UIA Index 

* f on t e: IDC Glob al IT Survey 2012 



Dados não 

estruturados 

Informação 

estrturada 

Pessoas 

Aplicações 

Cloud  

Sites 

Corporativos 

 

Redes Sociais 

Empresariais 

ERP / CRM Arquivos ECM 

& Back-up 

Dropbox,  

GDrive 

Email 

Sistemas de 

ficheiros 

Intranets 

Diretório de 

funcionários 

Sharepoint 
Aplicações 

baseadas em 

Pesquisa 

BI   

Analytics 

& Reporting 

eBusiness 

Web Site 

extranet 

Benchmarking, 

Marketing 

ECM  
MDM 

Bases de 

Dados 

Cloud App’s  

CRM 





 

Account Executive 

 

+351 96 902 9823 

joao.brito@vilt-group.com 

www.vilt-group.com 
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