
A quantidade de informação com que os funcionários no escritório têm de lidar, torna cada vez mais difícil 
encontrar rapidamente a informação que necessitam. Encontrar um ficheiro específico pode ser um tra-
balho demorado que consome tempo valioso, reduz a produtividade do funcionário e é prejudicial para os 
resultados de qualquer empresa. Para resolver este problema, a Develop introduziu dokoni FIND, uma fer-
ramenta de software eficiente para a pesquisa corporativa que consegue encontrar e gerir instantanea-
mente qualquer informação em qualquer formato ou repositório.

dokoni FIND
Instantaneamente encon-
trar e gerir informação



Conversão automática de conteúdo
dokoni FIND é muito mais que apenas uma ferramenta para 
a pesquisa de metadata e de nomes de ficheiro. A sua tecno-
logia de reconhecimento ótico de carateres (OCR) converte 
com precisão textos e qualquer outro tipo de conteúdo a par-
tir de qualquer ficheiro, e indexa tudo para tornar o conteúdo 
acessível para pesquisas posteriores.

Segurança de dados garantida
Esta ferramenta de pesquisa está em conformidade com 
qualquer esquema de segurança de dados que exista na sua 
empresa, p.e. Microsoft Active Directory. Isso garante que os 
utilizadores apenas podem aceder à informação wue estão 
autorizados a ver.

Simples de escalar
Pode facilmente escalar o dokoni FIND. Independentemente 
de onde estejam armazenados os dados, esta ferramenta de 
pesquisa irá encontrá-los num ápice.

Não é necessário mover dados
Todos os seus ficheiros podem ficar onde estão. dokoni FIND 
irá localizar, extrair e indexar qualquer ficheiro em tempo 
real a partir de qualquer um dos seus repositórios existentes, 
por exemplo a intranet da sua empresa, registos departa-
mentais, os sites do SharePoint, anexos de e-mail, ficheiros 
digitalizados, base de dados do Notes, registos CRM, apps na 
cloud, etc. Este software é compatível com 300 formatos de 
ficheiro comuns e por isso também não é problema.

Ponto único de acesso
O motor de pesquisa da ferramenta integra automatica-
mente num Índice Universal, que cria um único ponto de 
acesso e disponibiliza aos utilizadores toda a informação que 
podem ver. Isto permite que a procura de informação seja ini-
ciada a partir do SharePoint, qualquer PC de utilizador ou a 
app mobile disponível.

Ficha Técnica dokoni FIND 
dokoni FIND é uma ferramenta de pesquisa corporativa de alto desempenho que lhe proporciona acesso 
instantâneo ao que procura – simplesmente por digitar uma palavra chave na barra de pesquisa. Irá localizar 
e recuperar qualquer tipo de dados, em qualquer formato, e a partir de qualquer repositório.
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Resumo funcional
Captura de documentos

 >  A virtualização do conteúdo automaticamente combina 
locais e dados num Índice Universal

 >  Acesso universal aos dados – independentemente do form-
ato ou repositório

 >  Conetividade de dados através de indexadores integrados 
que facilitam a unificação da pesquisa no SharePoint e 
desktop com outras fontes de dados

 >  Conversão de conteúdo através da tecnologia OCR que con-
verte e indexa com precisão todo o conteúdo

 >  Integração em Office 365 através de uma barra de pesquisa 
Outlook

 >  Integração na infra-estrutura de pesquisa SharePoint 2013 

através de uma barra de pesquisa dedicada
 > Gestão de conteúdo
 >  A pesquisa corporativa começa a partir do SharePoint,  
do desktop ou da app mobile

 >  Os dados ficam nos seus repositórios originais
 > Segurança integrada para garantir apenas um acesso de 
utilizador autorizado

 >  Opções de atualização simples para dados adicionais
 >  Mobile app para smartphones Android & iOS e tablets – 
ideal para os funcionários em viagem

 >  Recentemente acedidos, mais acedidos e favoritos –  
documentos pesquisados a partir de três listas diferentes.

Principais benefícios
 >  Fácil de usar: Fazer login apenas uma vez e pesquisar o que 

necessita. A recuperação rápida de um click permite-lhe 
aceder e abrir os documentos diretamente a partir do local 
original sem saber o nome dos mesmos.

 >  Visibilidade total de dados: A tecnologia poderosa de OCR 
permite-lhe pesquisar profundamente em cada ficheiro por 
conteúdo que procura.

 >  Funciona em sintonia com você: Não é necessário adoptar 
quaisquer novos métodos para guardar e marcar documen-
tos. Deixe os ficheiros onde estão e esta ferramenta de 
pesquisa irá encontrá-los rapidamente.

 >  Não é necessário migrar o conteúdo: dokoni FIND indexa 
tudo exatamente onde está.

 >  Apenas acesso autorizado: Os utilizadores apenas podem 
ter acesso ao conteúdo para o qual estejam autorizados.
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dokoni FIND: workflow
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dokoni FIND 
REQUISITOS DE SISTEMA

Requisitos mínimos de hardware
4 core 2.4 GHz
16 GB RAM disponível 
80 GB de espaço em disco
Membro do domínio

Suporte de idiomas
Inglês, Checo, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Francês, 
Alemão, Húngaro, Italiano, Norueguês, Polaco, Português, 
Romano, Russo, Espanhol, Sueco
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REQUISITOS DE SOFTWARE

Requisitos Software de servidor
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP2
(exeto Foundation & Essentials edition)

Conetor Microsoft SharePoint*
Microsoft Office SharePoint Server 2010
Microsoft Office SharePoint Server 2013
Microsoft Office SharePoint Server 2016
SharePoint online

Conetor Exchange
Exchange Server 2010
Exchange Server 2013
Exchange Server 2016
Exchange online

Requisitos software cliente
Windows 7, 8 & 10 ou iOS ou Android
Adobe Acrobat reader
Microsoft Office pack ou suite compatível

Compatibilidade Browser Cliente
Internet Explorer 9, 10, 11 e superior
Chrome 30 e superior
Firefox 30 e superior
Safari 9, 9.1, 10 e superior

Método de instalação
Instalação usando uma base de dados integrada (PostgreSQL)
Instalação usando SQL 2012 Server

* Apenas obrigatório se o conetor para SharePoint estiver instalado.

 O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia 
dependendo dos sistemas operativos, aplicações e protocolos de rede bem como a rede e 
as configurações do sistema.


