
Aumente a produtividade 
da sua empresa em 10x

com a Gestão Documental 
Inteligente Bizdocs

www.bizdocs.mobi

FOI PARA SI QUE CRIAMOS O BIZDOCS…

Uma solução de Gestão Documental 
Inteligente que junta produtividade, 
automatização, eficiência e redução de 
custos desde o primeiro dia.

Com o Bizdocs...

Não perca mais tempo a 
entregar ou guardar 
documentos em papel. 
Digitalize os seus papéis, 
carregue anexos 
diretamente via Email ou 
tire uma fotografia 
através do seu 
Smartphone esteja onde 
estiver, e envie 
diretamente para o seu 
Contabilista.

Saiba sempre o estado em 
que se encontram os seus 
documentos, se foram ou 
não processados. 

A segurança e 
confidencialidade dos 
dados está garantida pelos 
sistemas e recursos que 
temos instalados, 
permissões personalizadas 
e encriptação de dados.

Tenha todos os seus 
documentos 
automaticamente 
organizados, seguros,
e ao alcance de dois ou 
três cliques, esteja onde 
estiver, para que não 
perca tempo, e sem 
ocupar espaço físico nem 
exigir mais recursos. 

Esqueça as folhas, as 
pastas de arquivo, os 
documentos perdidos –
com o Bizdocs, manter a 
sua documentação 
atualizada e organizada 
nunca foi tão fácil.  

Encontre faturas 
pesquisando por qualquer 
informação do documento 
(número de documento, 
data, nome do fornecedor, 
totais, etc.) sem dores de 
cabeça.



Todos os seus documentos estão agora no Bizdocs para 
serem ser processados ou arquivados.

Partilhe-os via email com quem desejar, descarregue-os 
para o seu computador ou telemóvel, ou selecione Enviar 
para Contabilização para partilhar os documentos com o 
seu Contabilista, para se sejam contabilizados e 
automaticamente organizados na pasta correta.

Saiba o estado de cada 
documento. Com ecrãs 
específicos e de fácil acesso 
para documentos Em 
Processamento e 
Contabilizados para que não 
restem dúvidas sobre onde 
estão os seus documentos.

Tenha todos os seus documentos processados, 
guardados e organizados automaticamente no seu 
arquivo digital próprio, sem ocupar mais espaço físico, e 
ao alcance de dois ou três cliques, esteja onde estiver. 

Sem perder tempo, e sempre em total segurança.

O BIZDOCS EM 3 PASSOS INCRIVELMENTE SIMPLES...

Carregue os documentos para o 
Bizdocs...

Envie-os para o seu 
Contabilista...

Tenha total controlo sob o 
seu negócio!

Beneficie da tecnologia de 
Reconhecimento de 
Caracteres (OCR) que 
permite  encontrar 
diretamente os seus 
documentos, em qualquer 
pasta, pesquisando por 
qualquer informação do 
documento (número de 
documento, data, nome do 
fornecedor, totais, etc.).

Multifunções
Digitalize os seus documentos em papel e 
envie-os diretamente via email, através da 
sua multifunções para o Bizdocs.

Anexos de Email
Reencaminhe os seus emails com anexos 
para inbox@bizdocs.mobi para os 
carregar para o Bizdocs.

Carregar Documentos
Carregue os documentos digitais que já 
tem guardados de forma simples, 
uniformizando os formatos de 
documentos e de imagem para PDF

Aplicação Mobile (App)
Fotografe e carregue os seus recibos e 
talões de restauração ou de combustíveis. 
A aplicação mobile permite a captura de 
documentos, com múltiplas páginas, em 
qualquer dispositivo iOS ou Android.

Impressora Virtual
Imprima os seus documentos de venda 
diretamente para o Bizdocs a partir do seu 
ERP, sem precisar de guardar o 
documento ou de aceder ao Portal.

Digitalizador Bizdocs Mobi
Com o Digitalizador Bizdocs poupe tempo 
todos os dias no tratamento dos seus 
documentos em papel e digitalize tudo o 
que deseja com apenas um toque.
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Quer saber mais? Fale com o seu Contabilista!

Ver vídeo

Ver vídeo

Ver vídeo

Ver vídeo

Ver vídeo Ver vídeo

mailto:arquivodigital@bizdocs.mobi
https://youtu.be/pmcC0DZ0CU8?t=77
https://youtu.be/LQpeRKl8Ndw
https://youtu.be/ykXxPSB058o?t=30
https://youtu.be/wP5JD98Odp0
https://youtu.be/6j3WrIayk3s
https://youtu.be/b1La_WsJU9E

