
Por que utilizar?

9:45 AM 100%iPad

Documentos em papel acumulam-se rápido, 

necessitam de deslocamento físico, nem 

sempre são entregues no tempo desejado, as 

respostas são desorganizadas e gasta-se 

muito com impressões.

A Plataforma 1Doc substitui o papel
e mantém o caráter Oficial da Comunicação.

Governo

Plataforma de Comunicação Interna,

Gestão Documental, Tramitações

e Atendimento para Prefeituras.

 

Cases

São José
Palhoça
Biguaçu
Itapema

Veja como estas Prefeituras já 
adotaram, via Decreto Municipal, o 
1Doc como Ferramenta Oficial de 
Comunicação*.
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Destaques:

Envio de Comunicação Oficial

Segurança das informações

Sem perda de documentos

Numeração padronizada

Respostas mais rápidas

Transparência na tramitação

Gestão de Documentos online

Histórico de fácil acesso

Agilidade nas solicitações

Cálculo de produtividade

Visualização em modo Mapa

Retorno ágil ao Contribuinte

Contra-senha e dupla-autenticação

Comunicação Privada

Economia em impressões

Simples como enviar e-mail
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Toda a Prefeitura: Administração Direta, Autarquias, Fundações, Escolas, Postos de Saúde.

Quem utiliza

Solicite demonstração pelo site: www.1doc.com.br



Alguns Cases de Sucesso

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Itapema

Estas Organizações utilizam o 1Doc
como ferramenta Oficial de Comunicação.

usuários
utilizando

500.000
+de

população
atendida

Documentos
registrados

Milhão
de consultas

 1.500
+de

200.000
+de

 1,8M
+de

Meio Ambiente

Reduza impressões, gere créditos de 
Carbono e plante árvores de acordo 
com a economia.
Este software tem responsabilidade 
ambiental, economizando ao menos 
duas impressões a cada documento  
eletrônico emitido.

Ambiente Cloud

Suas informações em uma plataforma
segura e sem custos adicionais

Melhor custo/benefício

Plataforma em ambiente WEB

Não requer instalação nem manutenção

Backups automáticos e disponíveis

Certificado de segurança

Funciona em Computador, Tablet e Smartphone
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Visite nosso site e conheça mais:
Intelio Tecnologia Ltda

Florianópolis / SC

(48) 3207-0827 www.1doc.com.br 

“Sistema eletrônico economiza
dinheiro público em Biguaçu

com sustentabilidade”
Fonte: Comunicação PMB



Módulos

Protocolo
Tenha um encaminhamento padrão para cada tipo de requisição, facilitando a solução no 
menor tempo. Avise os Requerentes por e-mail e SMS a cada nova movimentação, evitando 
o deslocamento até a Prefeitura para envio de documentação.

- Facilite a resolução

Memorando Eletrônico / CI / Circulares
Envie e receba solicitações entre setores de maneira objetiva. Saiba quem leu, quando leu e 
tenha todo o histórico em um único documento facilitando a tomada de decisão.

Ouvidoria
Todas as manifestações Geo Referenciadas e relacionadas por assuntos sendo diretamente 
enviadas para quem resolve. O cidadão é avisado por e-mail ou SMS. Pesquisa de satisfação 
ao fim do processo.

- Impacto real na vida dos cidadãos.

Ofícios
Ofícios enviados eletronicamente com confirmação de recebimento e histórico de consultas.

- Se comunique de forma o�cial.

Intimações
Envie intimações de forma segura, com comprovante de entrega diminuindo
custos e aumentando a eficiência.

- Mais simples e e�ciente que uma carta.

Pareceres
Crie e assine pareceres de forma eletrônica, consulte outros, assine em conjunto
e envie aos interessados. Torne sua rotina mais segura.

- Sua opinião documentada.

Indicadores

Cálculo e acompanhamento de produtividade

- Comunicação sem papel

Todas as funcionalidades na mesma Plataforma

Tenha uma visão geral da Organização:
Eficiência, Engajamento e Qualidade

Visite nosso site e conheça mais:

www.1doc.com.br 

Intelio Tecnologia Ltda

Florianópolis / SC

(48) 3207-0827


