Soluções CAE
de Integração
para Contratas
e Subcontratas
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Integra-te com todas estas aplicações associadas e com terceiras plataformas!
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INTEGRAÇÃO PARA
CONTRATAS

Soluções CAE de Integração
para Contratas e Subcontratas
eIntegra, com suas quatro soluções de negócio, vem dar resposta à procura
de muitas contratas e subcontratas que trabalham com empresas que utilizam
diferentes plataformas de coordenação de actividades empresariais.
Com eIntegra poderás trabalhar de forma unificada com todos teus clientes que usam plataformas associadas ao Universo eIntegra eIntegra (eGestiona,
SGS Gestiona, AFJ Gestiona, Nexo, Docs TUD SUD, Coordinaware, e-Soluziones, Gedoc, Datanex e Koordinatu) e, naturalmente, com terceiras plataformas
não associadas.
Unificando tua gestão CAE em uma aplicação economizas tempo e dinheiro! Poderás carregar a documentação uma única vez em todos os clientes cumprindo os requisitos de cada um deles, assim como consultar de forma unificada o controle de acessos e as acreditações dos teus trabalhadores,
equipamentos e a tua cadeia de subcontratação.

Uma solução,
todas as
plataformas!

Uma solução para cada tipo de empresa

Contratas que queiram ter sua
própria ferramenta CAE com
toda a funcionalidade e a um
preço econômico.

Contratas que tenham uma
plataforma e queiram mudar.
A migração de dados é
gratuita.

Contratas que não precisam
ter uma aplicação própria
mas trabalham com muitos
clientes das plataformas do
universo eIntegra.

Contratas com 3ª aplicações
que não querem mudar mas
trabalham com muitos clientes
das plataformas do Universo
eIntegra.
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Plataformas CAE associadas
Trabalha de forma integrada com todos os clientes
das plataformas do Universo eIntegra: eGestiona,
SGS Gerencia, AFJ Gerencia, Nexo, Docs TUD SUD,
Coordinaware, e-Soluziones, Gedoc, Datanex
e Koordinatu.

¡eIntegra CAE
permite-te

conectar-te com todas
estas plataformas
associadas com as
que trabalham teus
clientes!

O que podes fazer com eIntegra CAE?
• Registrar e administrar empresas, trabalhadores e
equipamentos por centros de trabalho / contratos
• Configurar o modelo documental de acordo com tuas necessidades
(documentos, postos de trabalho / acreditações, e-mails e listas de
distribuição)

Unifica a gestão CAE
com todos seus clientes
eIntegra CAE é a aplicação de Coordenação de Actividades Empresariais
ideal si és uma contrata ou subcontrata que trabalha com as diferentes
plataformas associadas à solução eIntegra e não tem uma ferramenta de
coordenação própria. É econômica, fácil de usar e te permitirá unificar a
gestão com teus clientes, independentemente da plataforma CAE de cada
um deles.
Poderás carregar documentação de uma só vez cumprindo os requisitos de
coordenação de cada um de teus clientes e consultar de forma unificada o
controle de acessos e as acreditações de teus trabalhadores, equipamentos e

• Gestão documental e Coordenação por centro (Resumos documentais,
documentação pendente de autorizar, vigente, histórico, etc)
• Gerar relatórios documentais de empresas, trabalhadores, acreditações,
equipamentos e controle de acessos documentais

Intégra-te
com todas as
plataformas do
Universo eIntegra!

• Gerar relatórios de controle de gestão: Nº de ações por usuário/
centro/empresa/documento, tempos de resposta, controle de custos e
árvore de subcontratação
• Obter relatórios de rastreabilidade de ações realizadas por usuários
internos e externos. Conformidade com RGPD
• Gestão de quadros de comando
• Leitura automática dos trabalhadores. OCR
• Trabalhar diretamente do teu celular com a App eMoviliza
(Android / iOS)

tua cadeia de subcontratação em todas as empresas para as quais trabalhes.

LICENÇA eINTEGRA CAE desde: 60€ / mes

Segurança garantida
• Certificação ISO 27001 e ISO 20000-1
• Alta disponibilidade 24 horas por dia e 7
dias por semana, graças a 2 centros de dados
interligados que se replicam em tempo real
• Teus dados são teus e nós os protegemos
cumprindo a Diretiva Europeia de
Proteção de Dados
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Plataformas CAE associadas
Trabalha de forma integrada com todos os clientes
das plataformas do Universo eIntegra: eGestiona,
SGS Gerencia, AFJ Gerencia, Nexo, Docs TUD SUD,
Coordinaware, e-Soluziones, Gedoc, Datanex
e Koordinatu.

MUDa A
eIntegra CAE migra

e conecta-te com todas
estas plataformas
associadas com as
que trabalham teus
clientes!

O que podes fazer com eIntegra CAE?
• Registrar e administrar empresas, trabalhadores e
equipamentos por centros de trabalho / contratos

Quer mudar teua aplicação para
unificar a gestão CAE com teus clientes?
Se tua aplicação de Coordenação de Atividades Empresariais atual não cumpre com tuas expectativas e além disso a maioria de teus clientes usam plataformas associadas a eIntegra… talvez precises uma mudança!
eIntegra CAE migra é a solução para contratas e subcontratas que te permitirá unificar a gestão com teus clientes. É econômica, fácil de usar e além
disso, e para que a mudança de ferramenta não te tire nem um só minuto, nós
fazemos a migração de tuas bases de dados totalmente grátis.
Poderás carregar documentação só uma vez cumprindo os requisitos de

Migra os teus dados
grátis e trabalha
integrado com todas
as plataformas do
Universo eIntegra!

• Configurar o modelo documental de acordo com tuas necessidades
(documentos, postos de trabalho / acreditações, e-mails e listas de
distribuição)
• Gestão documental e Coordenação por centro (Resumos documentais,
documentação pendente de autorizar, vigente, histórico, etc)
• Gerar relatórios documentais de empresas, trabalhadores, acreditações,
equipamentos e controle de acessos documentais
• Gerar relatórios de controle de gestão: Nº de ações por usuário/
centro/empresa/documento, tempos de resposta, controle de custos e
árvore de subcontratação
• Obter relatórios de rastreabilidade de ações realizadas por usuários
internos e externos. Conformidade com RGPD
• Gestão de quadros de comando
• Leitura automática dos trabalhadores. OCR
• Trabalhar diretamente do teu celular com a App eMoviliza
(Android / iOS)

coordenação de cada um de teus clientes e consultar de forma unificada o
controle de acessos e as acreditações de teus trabalhadores, equipamentos e
sua cadeia de subcontratação em todas as empresas para as quais trabalhes.

LICENÇA eINTEGRA CAE migra desde: 60€ / mes

Segurança garantida
• Certificação ISO 27001 e ISO 20000-1
• Alta disponibilidade 24 horas por dia e 7
dias por semana, graças a 2 centros de dados
interligados que se replicam em tempo real
• Teus dados são teus e nós os protegemos
cumprindo a Diretiva Europeia de
Proteção de Dados
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Plataformas CAE associadas
Trabalha de forma integrada com todos os clientes
das plataformas do Universo eIntegra: eGestiona,
SGS Gerencia, AFJ Gerencia, Nexo, Docs TUD SUD,
Coordinaware, e-Soluziones, Gedoc, Datanex

UMa extranet
universal

para conectar-te com
todas estas plataformas
associadas com as
que trabalham teus
clientes!

e Koordinatu.

O que podes fazer com eIntegra PLUS?
• Automatizarás o carregamento de documentos, economizando
tempo e dinheiro. Só carregarás um documento na extranet e a
aplicação o distribuira para todos os teus clientes que o requeiram

Uma extranet universal que integra
a gestão CAE com todos teus clientes
Se não queres ter uma plataforma de gestão CAE ou já tens uma que te
gosta, mais queres trabalhar de forma simples e integrada com teus clientes
associados ao Universo eIntegra… eIntegra PLUS é tua solução¡
eIntegra PLUS é uma extranet universal para a coordenação de actividades
empresariais com a qual podes unificar a gestão com as empresas para as
quais trabalhes, independentemente da plataforma CAE de cada uma delas,
porque te permite o acesso fácil a todos os clientes a partir de um único

Economiza tempo!
Trabalha de forma
unificada com as
plataformas do
Universo eIntegra

• Re-publicação simples em um único passo, facilitando teu trabalho
ou reduzindo a zero os custos de re-publicação de 3ª empresas que te
externalizem o serviço
• Consultar de forma integrada a situação de conformidade de toda a
documentação de CAE de todos os clientes para quem trabalhes
• Podes consultar o estado de controle de acessos documental
dos trabalhadores, equipamentos e empresas da cadeia de
subcontratação de forma integrada em todos os clientes
• Automatizar a criação de empresas, trabalhadores e equipamentos
nos diferentes clientes, realizando o processo de alta uma única vez
• Melhorar a gestão CAE com os clientes, otimizando os tempos de
resposta e tua produtividade

acesso online.
Poderás fazer uma re-publicação integrada, carregando documentação só
uma vez, com os requisitos de coordenação de cada um de teus clientes;
assim como consultar de forma unificada o controle de acessos e as acreditações de teus trabalhadores, equipamentos e cadeia de subcontratação em
cada cliente.

LICENÇA eINTEGRA PLUS desde: 40€ / mes

Segurança garantida
• Certificação ISO 27001 e ISO 20000-1
• Alta disponibilidade 24 horas por dia e 7
dias por semana, graças a 2 centros de dados
interligados que se replicam em tempo real
• Teus dados são teus e nós os protegemos
cumprindo a Diretiva Europeia de
Proteção de Dados
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Plataformas CAE associadas
Trabalha de forma integrada com todos os clientes
das plataformas do Universo eIntegra: eGestiona,
SGS Gerencia, AFJ Gerencia, Nexo, Docs TUD SUD,
Coordinaware, e-Soluziones, Gedoc, Datanex

A solução
Api que Integrará

tua aplicação, que não
pertence ao Universo
eIntegra, com todas
estas plataformas
associadas

e Koordinatu.

O que podes fazer com eIntegra API?
• Automatizarás o carregamento de documentos,
economizando tempo e dinheiro. Só carregarás um documento
e a aplicação o distribuirá para todos seus clientes que o requeiram

A solução API para integrar
qualquer plataforma de gestão CAE
Se usas uma aplicação CAE que não pertence ao Universo eIntegra e não
queres mudar, mais trabalhas com muitos clientes com plataformas que sim
estão associados, podes estar interessado em eIntegra API.
Através dos serviços web da eIntegra API, criaremos um canal de comunicação
bidirecional seguro que funciona através de um código de acesso. Só terás
que solicitar à tua plataforma o desenvolvimento de um pequeno módulo que
utilize as funções da API da eIntegra.
Poderás trabalhar de forma automatizada na gestão documental de coorde-

Não dupliques o
trabalho!
Abre teu canal
seguro e privado
de comunicação
com as plataformas
eIntegra

• Re-publicação simples em um único passo, facilitando teu trabalho ou
reduzindo a zero os custos administrativos da re-publicação em clientes
de plataformas eIntegra
• Podes consultar a partir de tua plataforma o estado de controle
de acessos documental de teus trabalhadores, equipamentos e
empresas em todos os teus clientes com plataformas associadas a
eIntegra
• Consultar de forma integrada toda a documentação CAE de todos os
clientes para quem trabalhes
• Automatizar a criação de empresas, trabalhadores e equipamentos
em diferentes clientes
• Melhorar a gestão CAE com os clientes, otimizando os tempos de
resposta e tua produtividade

nação e na gestão e no controle de situação de tuas empresas, trabalhadores
e equipamentos dentro das licenças de teus clientes eIntegra.

LICENÇA eINTEGRA API desde: 75€ / mes

Segurança garantida
• Certificação ISO 27001 e ISO 20000-1
• Alta disponibilidade 24 horas por dia e 7
dias por semana, graças a 2 centros de dados
interligados que se replicam em tempo real
• Teus dados são teus e nós os protegemos
cumprindo a Diretiva Europeia de
Proteção de Dados

Visita-nos em https://eintegra.online

% +34 945 291 684
+34 902 550 572

comercial@externalia.com

