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EV DOC | DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED)

Digitalize e gerencie de forma simples os documentos e informações de sua empresa
utilizando uma plataforma segura e totalmente web, por meio de uma assinatura mensal e
sem grandes investimentos iniciais.
Informações no site:
http://estadovirtual.com.br/digitalizacao-e-gerenciamento-eletronico-de-documentos-ged-evdoc.html
ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE

- Introdução
Organizar e gerenciar documentos são atividades constantes em um escritório de
contabilidade, o que demanda muito tempo dos funcionários e altos custos com impressão,
arquivo físico e transporte de malotes. Mesmo com a tendência do governo eletrônico, com a
maioria dos documentos que tramitam em um escritório contábil já sendo eletrônicos, os
documentos acabam por serem impressos seja para envio ao cliente ou para serem guardados
em um arquivo físico.

O EV Doc é uma solução de Digitalização e Gestão Eletrônica de Documentos (GED) que
simplifica a rotina de um escritório contábil, permitindo o controle de todos os documentos
que tramitam no dia-a-dia do escritório por meio de um Portal na internet, seja documentos
digitalizados ou físicos. Proporciona a redução de custos com cópias, impressão e transporte
de documentos (malotes), maior segurança no armazenamento dos documentos e
credibilidade do escritório de contabilidade frente a seus clientes com o compartilhamento de
documentos em um Portal na internet, como por exemplo, guias de impostos, folha de
pagamento e balancetes.

- Principais benefícios:
Redução de custos com impressão e ganho de espaço físico:
Modelo tradicional: documentos eletrônicos como SPED, DAS, DARF, IRPJ, RAIS, CAGED,
Balancetes, Folha de Pagamento entre outros, são impressos para envio ao cliente ou para
serem armazenados no arquivo físico.
Com o EV Doc: os documentos são enviados para o sistema, onde podem ser consultados e
gerenciados de forma simples por um Portal na internet. Além de economizar com impressão,
você ainda ganha tempo e espaço em seu escritório, já que não precisa mais inserir
documentos no arquivo físico.

Redução de custos com transporte:
Modelo tradicional: todo mês o escritório gasta tempo e dinheiro com preparação de
protocolos de entrega e transporte por motoboys de malotes para clientes, levando em conta
o vencimento de documentos.
Com o EV Doc: os custos com transporte de malotes são praticamente eliminados, pois todos
os documentos trafegam de forma eletrônica e via internet. Os clientes do escritório contábil
podem acessar os seus documentos digitais todo mês pelo Portal, evitando transtornos com
extravios e prejuízos com pagamento de multas de guias de impostos vencidas.

Aumento de produtividade e organização eficiente da árvore documental:
Modelo tradicional: a consulta de documentos no arquivo físico ou computador local
geralmente é demorada, pois a organização desses documentos não segue um padrão
definido. Caso o cliente solicite um documento é necessário parar o que estava fazendo,
localizar o documento e enviar para o cliente.
Com o EV Doc: o sistema organiza todos os documentos por pastas e índices de classificação
pré-definidos, proporcionando uma organização eficiente da árvore documental e gerando
uma Base de Conhecimento confiável. Os documentos digitais são facilmente consultados no
Portal pelos funcionários do escritório, de qualquer computador com acesso a internet. Os
clientes também podem acessar seus documentos via internet, reduzindo drasticamente as
ligações de clientes solicitando o envio de documentos.

Segurança no armazenamento das informações:
Modelo tradicional: os documentos são armazenados no arquivo físico, caixas, servidores
locais ou pastas em computadores sem controle de acesso ou backup programado. A
segurança dos dados geralmente não é uma prioridade para o escritório e a perda de
informações às vezes acontece.
Com o EV Doc: os dados são armazenados em Data Center profissional com garantia de
disponibilidade (SLA). Para garantir a integridade dos dados, são realizados backups diários e
estrutura redundante com servidores em diferentes localidades.

Credibilidade e transparência perante seus clientes:
Modelo tradicional: a rotina do escritório é quase imperceptível para o cliente, com isso os
serviços prestados pela contabilidade não são tão valorizados.

Com o EV Doc: o cliente pode acompanhar mais de perto as atividades do escritório de
contabilidade ao acessar todo mês os seus documentos pelo Portal na internet, gerando a
percepção de profissionalismo e valorizando o trabalho da contabilidade. Dessa forma, o
escritório agrega valor ao serviço prestado, fideliza seus clientes e se diferencia de outras
empresas no mercado.

Colabora na preservação do meio ambiente com a redução do uso de papel:
Modelo tradicional: a quantidade de papéis de todos os tipos e formatos é muito grande,
estando presente em todos os processos do escritório.
Com o EV Doc: o trâmite de papéis é quase inexistente, contribuindo em muito para a
preservação do meio ambiente.

A SOLUÇÃO

Solução completa para GED, simples e pronta para uso!
O EV Doc é um sistema totalmente via web para controle e gestão de documentos e
informações, agilizando processos, reduzindo custos e proporcionando segurança nas
operações e no armazenamento digital. A comercialização da solução no modelo Software
como Serviço (SaaS - Sofware as Service), representa uma opção de rápida implantação, baixo
risco e suporte constante, sem se preocupar com instalação de infraestrutura de TI.
A solução EV Doc engloba toda a tecnologia e suporte necessário para implantação de um
sistema de GED, incluindo o Módulo de captura para digitalização de documentos em papel

por scanner ou imagens via webcam, Portal de consulta e gestão de documentos, Módulo de
administração, Relatórios gerenciais e Infraestrutura de Data Center para armazenamento
digital, por meio de uma assinatura mensal e sem grandes investimentos iniciais.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
A Estado Virtual disponibiliza diversos canais de atendimento, facilitando a interação e o
relacionamento com nossos clientes:
Telefone: 55 (61) 3965 9898
Expediente: 09:00 às 19:00 (segunda a sexta-feira)

Chat Online: clique para acessar
Expediente: 09:00 às 19:00 (segunda a sexta-feira)

Atendimento via HelpDesk (tickets): clique para acessar
Expediente: 24 horas x 365 dias

SOBRE A ESTADO VIRTUAL
A Estado Virtual é uma empresa de tecnologia que atua desde 2001 nas seguintes áreas:
Gestão Corporativa: software como serviço para empresas com a solução EV Doc, voltada
para digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos / informações;
Comunicação e Treinamento a Distância: sistemas de web conferência (EV Conference),
transmissão de eventos e palestras pela internet (EV Webinar) e plataforma completa para
cursos e treinamentos online (EV Training);
Gestão e Distribuição de Vídeos: portal para transmissão de vídeos ao vivo e gravados via
internet (EV Webcast), sendo compatível com dispositivos móveis;
Email e SMS: solução de email corporativo (EV Mail) para comunicação integrada, sistemas
de Email Marketing e SMS Marketing;
Serviços de Data Center: infraestrutura sob demanda de Data Center como servidores
dedicados, cloud computing e serviços de gerenciamento de servidores;
Hospedagem de Sites e Streaming de Áudio e Vídeo: serviços de hospedagem de sites em
ambiente Linux e Windows e streaming de áudio e vídeo nas tecnologias Shoutcast, Windows
Media e Flash;
Desenvolvimento Web: serviços personalizados e sob demanda em desenvolvimento de
softwares, portais corporativos, otimização de sites em buscadores e marketing em redes
sociais.
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Estado Virtual Soluções Corporativas Ltda.
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Brasília – Distrito Federal – Brasil
SRTVS 701 Bloco “O” Sala 676 – Ed. Multi Empresarial
CEP: 70340-000

