
A maneira fácil de melhorar 
o seu fluxo documental

Develop 
Document Suite 



OmniPage Professional 18
para fluxos de digitalização individuali-
zados
Fluxos de digitalização individuais: 
formatação de documentos, reconheci-
mento de carateres e conversão au-
tomática e manual

para impulsionar a
produtividade no escritório

À medida que a complexidade e volume de informação continua a crescer, a grande diversidade de 

locais de armazenamento tornam os métodos de gestão uma questão importante. O Develop Docu-

ment Suite é um conjunto de software capaz de fazer a gestão do desktop de documentos em papel e 

eletrónicos. A articulação com elementos como por exemplo funções de digitalização dos equipa-

mentos multifuncionais e serviços cloud permite a visualização de todos os tipos de informação em 

vários locais ambos dentro e fora da empresa. Os fluxos de trabalho podem ser automatizados para a 

criação de um estilo de gestão efetivo e económico.

A ferramenta de software

As principais caraterísticas e benefícios do
Develop Document Suite são as seguintes:

>  Captura de documentos  
Muitos escritórios são sobrecarregados pela 
quantidade de papel com que têm de lidar todos 
os dias – faturas, encomendas, registos comerciais, 
impressões, etc. E o processo de captura e proces-
samento destes documentos é muitas vezes inefi-
ciente. Develop Document Suite automaticamente 
digitaliza os documentos em papel, captura o con-
teúdo a partir de vários fontes por exemplo de eq-
uipamentos multifuncionais, email, servidor FTP, 
locais de armazenamento na cloud, converte e 
guarda-os em qualquer arquivo digital.

>  Os benefícios  
•  Fácil de instalar e controlar e ideal para pequenas 

e médias empresas
•  Processamento e distribuição documental mais 

fácil de informação que entra e sai

>  Processamento de documentos  
Extrair conteúdo de um ficheiro PDF pode envolver 
muito trabalho de re-introdução e de recriação demorado 
sem um software de conversão de documentos ade-
quado. Com Develop Document Suite os utilizadores 
podem aceder à informação em documentos em papel e 
PDF ao converté-los em documentos editáveis e pes-
quisáveis. O reconhecimento lógico de formulários está 
disponível para tornar os documentos em formulários 
preenchíveis em PDF ou Microsoft Word. A conversão de 
ficheiros em papel e PDF em ficheiros áudio .WAV tam-
bém é possível. Além disso, o motor OCR integrado recon-
hece texto em 127 idiomas e garante uma conversão 
exata de texto e conteúdo.

>  Os benefícios  
•  Nenhuma necessidade de rescrever ou recriar um docu-

mento eletrónico a partir do papel
•  Extração fácil de conteúdo gráfico, p.e. tabelas e gráficos 
•  Eliminar a correção manual e demorado de erros de con-

hecimento

O Develop Document Suite é constituído de três aplicações desktop:

PaperPort Professional 14 
para a gestão documental no desktop
Visualização por miniaturas de docu-
mentos no desktop, procura e indexação, 
união e divisão de documentos e páginas

PDF Converter Enterprise 8 
para o controlo total de ficheiros 
PDF
Converter, editar e montar de 
forma profissional ficheiros e 
conteúdos em PDF 



Armazenar
> SharePoint
> Sistema ERP 
> FTP
> Rede

>  Distribuição de documentos  
Develop Document Suite permite aos utilizadores 
definir o seu próprio fluxo de trabalho para que um docu-
mento possa ser digitalizado, convertido num formato 
de ficheiro diferente e enviado como formulário proces-
sado para um destino escolhido –  
tudo a partir do PC do utilizador. E mais, oferece a digital-
ização e encaminhamento do conteúdo para destinos 
email, SMB, FTP ou WebDAV – diretamente a partir do 
painel de operação do equipamento multifuncional ineo.

>  Os benefícios  
•  Menu personalizado no equipamento multifuncional 

ineo com fluxos documentais individualizados
•  Arquivo, conversão e processamento de documentos com 

um botão
•  O menu pode ser alterado a qualquer altura changed 

sem suporte de TI

>  Conetividade  
Develop Document Suite oferece uma integração 
total numa ampla gama de locais de armazena-
mento na cloud e aplicações ECM ex. MS SharePoint.

>  Os benefícios  
•  Os utilizadores simplesmente fazem arrastam os 

documentos para os locais apropriados

>  Gestão de conteúdo e de documentos 
Develop Document Suite fornece uma ferramenta 
de gestão documental para o desktop inteligente que 
ajuda a visualizar, unir, compôr, anotar e segurar 
vários formatos de ficheiro e documentos em PDF. 
Ex. documentos em papel podem ser unidos com 
emails, faxs e ficheiros Microsoft Office, e páginas 
podem ser re-ordenadas por drag and drop. Os utili-
zadores podem adicionar comentários ou texto, sub-
linhar seções e editar informação confidencial. Um 
outro conjunto de ferramentas inteligente está dis-
ponível para a criação formulários para qualquer 
uso empresarial. E mais, podem ser adicionados 
campos de texto, caixas de seleção, botões rádio e lis-
tas drop-down aos documentos para facilitar a co-
laboração em documentos.

>  Os benefícios  
•  Colaboração facilitada em documentos 
•  Processos que poupam tempo e aceleram os resulta-

dos 
•  Tratamento fácil e eficiente de vários formatos de 

ficheiro e documentos em PDF
•  Segurança documental pela aplicação de proteção 

por palavra passe e assinaturas digitais

Entrada Develop Document Suite Saída

Configuração do 
botão digitalizar 
necessário

 Gestão do Desktop
> Pesquisa
> Encadernadores virtuais
> Distribuição manual por drag&drop

 Gestão e processamento PDF
> Edição de PDF
> Juntar/dividir PDF
 Extrair páginas

 Conversão de documentos e OCR
> 127 idiomas OCR
> Conversão do formato do documento 
> Reconhecimento de texto automático 
e manual

 Fluxos de trabalho individuais
>  Fonte de entrada
>  Conversão/processamento
>  Saída/distribuição/impressão

Imprimir

Enviar

Scan-para-email

Scan-para-FTP

Scan-para-SMB



Develop 
Document Suite

Toda a informação técnica coresponde ao conhecimento dis-
ponível na altura de impressão. A Konica Minolta reserva-se o 
direito de efetuar alterações técnicas.

Develop e ineo são marcas registadas/nomes de produto da pro-
priedade da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todos os outros nomes de marca e de produto são marcas reg-
istadas ou nomes de produto dos seus respetivos fabricantes. A 
Konica Minolta não aceita qualquer responsabilidade ou garan-
tia para estes produtos.
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O seu parceiro Develop:

Para mais informação por favor contate o seu concessionário local.

Konica Minolta Business Solutions Portugal     
Rua Prof. Henrique de Barros 4-10ºB     2685-338 PRIOR VELHO     Portugal     Telefone +351 219 492 000     www.develop.pt

Requisitos de sistema

Sistemas operativos
Windows Vista SP2 (32/64)  
Windows 7 (32/64) 
Windows 8 / 8.1 (32/64)

Memória 
Min. 512 MB de RAM livre

Espaço em disco
2 GB

CPU
Intel Pentium ou superior, ou processador equivalente; 
processador multi-core recomendado para um desem-
penho avançado

Rede
Microsoft .NET Framework  3.5; Conexão Internet

Navegador web
Internet Explorer 8 ou superior

Idiomas suportados
Brasileiro-Português, Inglês, Francês, Alemão,  
Italiano, Espanhol

Scanner suportados
Todos os scanners com drivers WIA, Twain ou ISIS

Requisitos recomendados

Placa de som
Para capturar texto falado; para ler o texto por alto 

Monitor
1,024 x 768 polegadas com cor 16-bit ou superior;  
placa vídeo necessário para uma resolução ótima

Microsoft Office 2007 / 2010 / 2013
necessário para armazenar e carregar ficheiros .DOCX, 
.XLSX, .PPTX e .XPS

O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades mencionadas varia de-

pendendo dos sistemas operativos, aplicações e protocolos de rede bem como as configu-

rações de rede e de sistema.

  Porque este software faz sentido para o seu 
negócio  

•  Uma vez implementado, personalizado para cada utili-
zador

•  Uma vez a correr, zero envolvimento e stress para os re-
cursos de TI

•  Distribuição rápida de documentos para o desktop de 
cada utilizador

•  Conectividade às plataformas empresariais apenas uma 
vez estabelecida para cada utilizador

•  A criação de PPTs profissionais ou outros ficheiros a par-
tir de originais em PDF

•  Documentos facilmente montados em qualquer formato 
office

•  Poupar tempo pela conversão automática de documen-
tos em formatos MS Office em vez de redigitar e recriar o 
conteúdo


