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ONLINEDESK

Balcão Eletrónico Multicanal

 Plataforma de criação rápida de serviços digitais 

(multicanal) para clientes/utentes, fornecedores e 

colaboradores

 Área privada para os clientes/utentes: realizar e 

acompanhar pedidos de serviços, juntar 

documentação, efetuar pagamentos, etc.

 Área privada para atendimento/apoio ao 

cliente/utente

 Integração com sistemas internos (por exemplo 

workflow) para execução dos pedido de serviços, 

acompanhamento da execução dos serviços, receber 

pedidos de informação, etc.

 Integração com meios de pagamento
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ONLINEDESK

ÁREA PRIVADA (CLIENTES/UTENTES, PARCEIROS, COLABORADORES)

Fatores Distintivos

• Facilidade de criar pedidos de 

serviços (com opção de assinatura 

digital), de juntar informação e/ou 

documento a pedidos realizados, a 

efetuar pagamentos.

• Organização dos serviços por 

categorias e subcategorias

• Possibilidade de acompanhar o 

estado de execução dos serviços e 

de receber notificações
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ONLINEDESK

ÁREA PRIVADA (CLIENTES/UTENTES, PARCEIROS, COLABORADORES)

Fatores Distintivos

• Facilidade de gestão dos pedidos 

e de documentação associada
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ONLINEDESK

ÁREA PRIVADA (CLIENTES/UTENTES, PARCEIROS, COLABORADORES)

Fatores Distintivos

• Autenticação flexível com os 

seguintes modelos já 

disponíveis:

o active directory

o cartão de cidadão

o SAML/Shibollet

o federação via ADFS
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ONLINEDESK

ATENDIMENTO/APOIO AO CLIENTE/UTENTE

Fatores Distintivos

• Facilidade de acesso aos pedido de 

serviços no atendimento /apoio ao 

cliente/utente presencial ou remoto
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ONLINEDESK

BACKOFFICE

Fatores Distintivos

• Elevado número de funcionalidades 

disponíveis out box the box e extensas 

possibilidades capacidade de configuração 

de serviços

• Elevada flexibilidade de configuração dos 

acessos aos serviços (quem pode usar que 

serviços)

• Facilidade a configurar e a disponibilizar 

rapidamente (minutos) na web novos 

serviços digitais

• Total autonomia na configuração de 

formulários específicos de cada serviço 

(com possibilidade de agendamento do 

início do serviço no futuro)
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ONLINEDESK

BACKOFFICE

Fatores Distintivos

• Facilidade out of the box de 

criação de formulários.



8

ONLINEDESK

BACKOFFICE

Fatores Distintivos

• Disponibilização de conectores 

(incluídos ou a desenvolver) para 

integração com sistemas internos 

e/ou de sistemas de terceiros para 

execução dos serviços, gestão de 

notificações, realização de 

pagamentos, etc.

• Integração nativa com o edoclink

para automação dos workflows de 

execução dos serviços e gestão dos 

documentos associados
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ONLINEDESK

BACKOFFICE

Fatores Distintivos

• Dashboards e relatórios relativos aos pedidos 

de serviços
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ONLINEDESK – CASO DE ESTUDO CIMAC

CIMAC: Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

Objetivo: Dotar as câmaras da CIMAC de um Balcão Digital 

para serviços de urbanismo, mobilidade, educação entre 

outros

Resultados obtidos em Março 2020 para 4 câmaras:

 Total de 114 serviços criados

 Cerca de 600 formulários disponíveis

 Cerca de 30.000 processos iniciados
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ONLINEDESK – PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO

Serviços Tipo

• Instalação e configuração (on premisses ou cloud).

• Criação de conectores para sistemas internos ou de terceiros

• Formação na criação e configuração dos serviços e dos respetivos formulários

• Apoio e suporte após go live

Preços

• Licenciamento: 

• OnlineDesk a partir de 10.000 €

• (Opcional) edoclink a partir de …

• Serviços:

• A partir de 6.000 € para clientes edoclink

• A partir de 9.500 € para clientes sem edoclink


