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A Escrita Digital desenvolveu um gestor de conteúdos multimédia destinado a todas as 

organizações que queiram desenvolver sites/portais na Internet, extranets e intranets. Dispõe 

de um motor de workflow e funcionalidades de gestão documental, bem como de um módulo 

de estatísticas que permite perceber melhor quais os conteúdos mais relevantes no seu site. 

Foi desenhado com um especial cuidado em termos de interface, de modo a criar uma 

empatia com o utilizador e minimizar assim as necessidades de formação para a gestão diária. 

Principais funcionalidades  

Como gestor de conteúdos 

� Gestão de todo o tipo de conteúdos multimédia (textos, 

imagens, vídeo, ficheiros, som); 

� Possibilidade de, através de simples copy/paste, carregar 

conteúdos no site a partir de qualquer ficheiro do Microsoft 

Office; 

� Possibilidade de incluir ficheiros HTML no site, produzidos 

por qualquer editor (por exemplo, FrontPage); 

� Ferramenta de edição de páginas, permitindo que qualquer 

utilizador, mesmo com pouca experiência informática, possa 

editar páginas a partir de conteúdos existentes; 

� Possibilidade de trabalhar com templates, o que permite 

significativos aumentos de produtividade e a publicação de 

conteúdos, mesmo por utilizadores sem formação 

informática; 

� Pré-visualização dos conteúdos antes da publicação; 

� Grupos de edição permitindo a gestão distribuída e 

classificada de conteúdos; 

� Gestão de vários sites em simultâneo; 

� Otimização do site para os motores de busca com 

possibilidade de definir as tags por conteúdo. 

 

Estatísticas 

� Estatísticas de acesso por páginas, artigos, grupos de 

conteúdos com descriminação das fontes de acesso (site, 

newsletter, categorias, zonas); 

� Registo histórico das estatísticas, permitindo fazer pesquisas 

cruzadas com período de tempo, utilizador e conteúdos; 

� Possibilidade de exportação das estatísticas, quer para uma 

folha de cálculo, quer para outras bases de dados, através 

de XML ou ficheiros texto; 

� Integração com Google Analytics e Webmaster Tools. 

 

Intercâmbio de conteúdos 

� Exportação e importação de conteúdos através de XML e 

ficheiros CSV e TXT (lidos pelo Excel); 

� Exportação dos conteúdos para RTF (lido pelo Word); 

� Fácil integração com documentos do MS Office; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lifecooler.com 

O site líder de audiências 
sobre turismo interno. 
 

www.producoesficticias.pt 

O site da empresa que mais 
alegra Portugal. 
 

www.oeirasvalley.com 

O site da agência para 
promoção e desenvolvimento 
da região de Oeiras. 
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� Fornecimento de informação via webservices e RSS; 

� Importação e exportação direta para Excel. 

 

Envio de newsletters 

� Livre envio de newsletters com motor de cadência de modo a 

minimizar a possibilidade de spam; 

� Livre configuração de templates; 

� Gestão de mailinglist com possibilidade de grupos; 

� Importação/exportação de contactos a partir de folha de 

cálculo; 

� Estatísticas de newsletters abertas e conteúdos consultados. 

 

Loja on-line 

� Pagamentos por Multibanco, transferência bancária, cartão 

de crédito e envio à cobrança; 

� Possibilidade de configuração de custos adicionais por local 

de destino e tipo de expedição; 

� Possibilidade de adicionar serviços; 

� Workflow para controlo de encomendas e pagamentos; 

� Integração com programas de gestão de stocks. 

 

Motor de workflow 

� Possibilidade de criar circuitos de autorização para 

publicação e edição; 

� Possibilidade de criar autorizações eletrónicas por evento e 

valor; 

� Estatísticas por processos e estados, quer de número de 

eventos, quer de tempo médio. 

 

Gestão documental 

� Classificação e indexação de documentos com todas as 

funcionalidades do gestor de conteúdos; 

� Possibilidade de estabelecer grupos e níveis de 

confidencialidade. 

 

 

Principais referências: 

Intranets e Extranets: Ericsson, Lusitania Seguros, Dep. Economia e Engenharia do Instituto 

Superior Técnico, Triumph Portugal (ligação das lojas). 

 

Encontra uma lista completa dos sites com tecnologia edPortal em www.escritadigital.pt/sites 

 

 

Para informações adicionais, por favor contactar 

E-mail sites@escritadigital.pt  |  telefone 21 381 17 10 

www.apemeta.pt 

Associação de empresas de 
tecnologia ambiental. 
 

 

www.lusitaniavida.pt 

Site da empresa. 
 

 

www.popularseguros.pt 

Site da empresa. 
 

 

 

 


