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CONTINIA DOCUMENT 
CAPTURE

Captação e armazenamento de 
documentos eletrónicos

Continia Document Capture é a solução de captura, registo e armazenamento de documentos 
eletrónicos, totalmente integrada com o ERP Microsoft Dynamics NAV/Business Central.

Simples e Automático

Com Document Capture, todas as etapas de utilização 
diária de documentos são automatizadas e integradas no 
ERP Dynamics NAV/Business Central, desde a receção e 
registo de um documento, até à aprovação, publicação 
e recuperação de documentos previamente processados 
no arquivo digital. O mecanismo de análise captura textos 
e valores de qualquer documento e arquiva os ficheiros 
em segundos, diretamente no sistema de informação 
Dynamics NAV/Business Central.

Captura de dados automática

Os ficheiros em PDF são automaticamente transferidos 
de endereços de e-mail pré-definidos e processados 
através da tecnologia OCR, sem nenhum envolvimento 
do utilizador. Os documentos em papel são digitalizados 
através de um scanner e seguem o mesmo fluxo dos 
ficheiros PDF. Todas as informações relevantes sobre 
documentos são automaticamente transferidas para os 
campos correspondentes no Microsoft Dynamics NAV/
Business Central, tornando o registo de documentos 
recebidos rápido e eficiente.

Digitalização. Registo. Extração de dados. Tudo integrado no seu ERP.

Inúmeros documentos são registados diariamente, em todas as empresas. Cartas, cotações, confirmações de 
encomendas, contratos, acordos, certificados e faturas de compra são alguns dos tipos de documentos que chegam 
às empresas, quer por e-mail quer por correio tradicional. O Document Capture utiliza a tecnologia mais recente de 
digitalização avançada que economiza tempo e melhora a qualidade das imagens digitalizadas. As validações podem 
ser feitas em qualquer local e importadas automaticamente para o sistema do Microsoft Dynamics NAV/Business 
Central.
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Principais Funcionalidades

Gestão integrada de documentos e processos

A gestão de documentos e processos é essencial ao 
bom desempenho de uma empresa e um reflexo da sua 
organização interna. A existência de grandes volumes 
de informação, quer externos quer internos, potencia 
a perda de documentos, aumenta a dificuldade em 
aceder à informação e à sua localização física, reduz a 
produtividade dos funcionários e também dificulta o 
controlo dos fluxos de informação.

Com Document Capture o arquivo digital contém todos 
os ficheiros PDF e documentos digitalizados, que podem 
ser facilmente acedidos a partir do ERP Dynamics NAV/
Business Central.

Otimização da gestão de faturas de compra

Document Capture agiliza o processamento e a gestão 
de faturas de compra com uma ampla gama de recursos 
novos como a deteção automática de fornecedores, 
visão geral de documentos, registo de entrada, entre 
outros. As faturas podem também ser automaticamente 
relacionadas aos pedidos ou recibos existentes, bem 
como em documentos aprovados e lançados no ERP.

Pesquisa rápida de documentos

Na solução Document Capture o arquivo digital 
está totalmente indexado com todos os ficheiros e 
documentos, o que permite procurar qualquer texto em 
documentos, mesmo que as informações não tenham 
sido transferidas para um campo no ERP Microsoft 
Dynamics NAV/Business Central.

Na prática, é possível pesquisar, por exemplo, um 
número de referência específico, número de série ou 
qualquer outra informação nas faturas de compra e 
outros documentos.

Fluxos de trabalho de aprovação

A aprovação de faturas pode ser feita diretamente 
no Microsoft Dynamics NAV/Business Central ou 
online, através de um Portal Web - permitindo que os 
colaboradores na organização acedam ao fluxo de 
trabalho de aprovação na Web. Os utilizadores podem 
ver a fatura original e aceitar, rejeitar, colocar em espera 
ou encaminhá-la para outra pessoa, para revisão ou 
aprovação. Comentários e anexos podem também ser 
facilmente adicionados.

Com Document Capture, os seus colaboradores passam a ter a tarefa de entrada e 
classificação de documentos altamente simplificada
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