
O e-ArchPro é o  sistema que faz a Gestão Eletrônica dos Processos, desde a criação dos processos, 
anexando documentos digitalmente, personalizando a capa, os �pos de documentos, registrando 
todos os despachos e histórico de tramitação dentro da ins�tuição até o arquivamento.

O e-ArchPro permite personalizar o seu workflow, indicando o caminho desde a criação, pré-estabelecendo 
os des�nos e determinando e controlando prazos através de alertas via SMS e/ou e-mail.

O e-ArchPro possibilita que qualquer cidadão possa abrir processos administra�vos 
e acompanhá-los via web, anexando qualquer �po de mídia. É uma nova maneira 
de facilitar o acesso com segurança e integridade das informações.

PROCESSO   ELETRÔNICO

Uma INOVADORA ferramenta para 
solucionar os problemas do seu Município.

Vantagens da Implantação do Processo Eletrônico e-ArchPro:

Pe�cionamento eletrônico.
Celeridade processual.
Acesso durante as 24 horas do dia.
Redução de custos de operacionalização e 
com materiais de expediente.
Comunicação via SMS e/ou e-mail.

Ex�nção de processos em papel e redução 
do impacto ambiental.
Segurança e confiabilidade.
Rastreabilidade.
Aumento da eficiência dos servidores.
Redução de despesas públicas.

DIFERENCIAIS COM OUTROS SISTEMAS DO MERCADO

ATRIBUTOS OUTROS SISTEMAS e-ArchPro

MÍDIA

NAVEGABILIDADE E USABILIDADE

CUSTOMIZAÇÃO

INTEGRAÇÃO C/ SISTEMA NACIONAL

SEGURANÇA

TEMPO PARA ABRIR UM PROCESSO

MÓDULO DE REQUERIMENTO ON-LINE

GESTÃO DE PRAZOS

COMUNICAÇÃO via SMS ou e-mail

WORKFLOW

SOMENTE EM PDF

COMPLEXA

SIMPLES

NÃO É POSSÍVEL

ALGUNS SÃO INSEGUROS E JÁ FORAM 
ATÉ BLOQUEADOS; OUTROS SÃO CONFIÁVEIS

2 MINUTOS

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

VÁRIOS TIPOS DE MÍDIA: 

MUITO SIMPLES

SIMPLES

POSSÍVEL

100% CONFIÁVEL E SEGURO

50 SEGUNDOS

SIM

SIM

SIM

SIM

VÍDEOS, AUDIOS, WORD, 
PDF E OUTROS

O e-ArchPro é totalmente eletrônico e controlado por chaves criptográficas. Seu uso evita crimes contra a 
administração pública, reduz as possibilidade de prevaricação e outros problemas nos cumprimentos dos atos 
de o�cios.

O e-ArchPro permite que usuários iniciem e acessem o processo remotamente por diversos �pos de equipamen-
tos, como computadores pessoais, notebooks, tablets e smartphones. É a transparência absoluta de uma 
maneira muito mais moderna para a Gestão Pública.

e-ArchPro
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