
  

Guia de utilização 
das plataformas 
de demonstração 
das soluções 
IPBRICK



  

IPBRICK.CAFE - Rede Social Corporativa 

IPBRICK.UCoIP - Comunicações Unificadas sobre IP

IPBRICK.MAIL - Email e Ferramentas Colaborativas

iPortalDoc - Gestão Documental e de Processos

As plataformas de demonstração das soluções IPBRICK 
permitem-lhe testar as soluções que integram o IPBRICK 
MAGIC Wall



  

Para pedir uma conta para testar as soluções da IPBRICK, deve fazê-lo a partir do site da 
IPBRICK ou iPortalDoc, preenchendo os formulários disponíveis, ou enviando diretamente um 
email, dando conta dessa intenção, para marketing@ipbrickdi.com.

Instruções

1. Aceder ao site da IPBRICK www.ipbrick.com/pt-pt ou iPortalDoc www.iportaldoc.pt
2. Selecionar o separador da solução que pretende testar
3. Clicar no botão “Pedir Conta de Teste” 
4. Preencher o formulário
5. Aguardar pelo email com as instruções de acesso

https://www.ipbrick.com/pt-pt
https://www.iportaldoc.pt/
http://www.ipbrick.com/pt-pt
http://www.iportaldoc.pt/


  

Como aceder à 
plataforma de 
demonstração

Após receber um email com as credenciais de acesso, deve 
seguir as instruções indicadas no email. Assista, por favor, ao 
pequeno vídeo que acompanha o email.
 
O acesso é sempre feito via https://cafe.ucoip.pt, 
independentemente da solução que pretenda experimentar.

Assista aos vídeos

https://cafe.ucoip.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=UfwgGWHQF5o
https://www.youtube.com/watch?v=sD68RXEaDK4&list=PLUHeL4mPydjQBhZwcI8g-KRgBkN-hVSqG&t=0s&index=
https://www.youtube.com/watch?v=WpSkb25o_AY&t=0s&list=PLUHeL4mPydjThRt8_f3ImD3Z6QeJ4xqoD&index=
https://www.youtube.com/watch?v=UfwgGWHQF5o
https://www.youtube.com/watch?v=sD68RXEaDK4&list=PLUHeL4mPydjQBhZwcI8g-KRgBkN-hVSqG&t=0s&index=
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUHeL4mPydjTmkt0faZA6HpSKmeyq_mW8


  

Vídeos 
Soluções 
IPBRICK



  

Com o IPBRICK Magic Wall, a sua empresa pode ter 
soluções que vão desde uma Rede Social Corporativa à 
Gestão Documental e Processos às Comunicações 
Unificadas e ao Email e as Ferramentas Colaborativas, 
com um alto nível de integração.

IPBRICK Magic Wall – Comunicações Empresariais

https://www.youtube.com/watch?v=NY0fLF62Cvs&feature=youtu.be&list=PLUHeL4mPydjRftcBHYSA803ly24q6PeVS


  

                      

A Rede Social Corporativa, 
integrada com as Comunicações 
Unificadas (voz, vídeo, email e 
chat profissional) que é a porta 
de acesso para todas as 
aplicações IPBRICK.

IPBRICK.CAFE



  

É um espaço privado e seguro que 
ajuda as empresas reduzir o número de 
emails (recebidos e enviados) na medida 
em que lhes permite trocar ideias, 
discutir projetos e até mesmo tomar 
decisões conjuntas através da área 
social disponível na interface principal da 
solução.

IPBRICK.CAFE



  

Para assistir aos vídeos de apresentação do 
IPBRICK.CAFE consulte a playlist disponível no Canal do 
YouTube da IPBRICK.

IPBRICK.CAFE

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUHeL4mPydjSLGbeYrzIQDoe4QKBaTb8i
https://www.youtube.com/watch?v=1Tgtn6_A20o&list=PLUHeL4mPydjSLGbeYrzIQDoe4QKBaTb8i&t=59s&index=2


  

O IPBRICK.UCoIP é uma central 
de Comunicações Unificadas, 
sem limite de utilizadores ou 
extensões, que funciona em 
Cloud Privada.

IPBRICK.UCoIP



  

Uma vez que, a central de Comunicações, inclui 
Voz, Videoconferência e Chat Profissional, 
devidamente integrados com o Email, é por isso 
capaz de usar o endereço de Email, como 
endereço comum (endereço UCoIP) para 
comunicar facilmente através dos canais de 
comunicação disponibilizados. Disponibiliza 
ainda uma página UCoIP que permite que 
qualquer utilizador externo à organização, seja 
parceiro ou cliente, o possa contactar através 
de Voz, Vídeo, Email e Chat Profissional. 

IPBRICK.UCoIP



  

Para assistir a outros vídeos sobre o IPBRICK.UCoIP 
consulte a playlist disponível no Canal do YouTube 
da IPBRICK.

IPBRICK.UCoIP – Comunicações Unificadas

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUHeL4mPydjThRt8_f3ImD3Z6QeJ4xqoD
https://www.youtube.com/watch?v=rGWv-ExOfZQ


  

A solução de Email e Ferramentas 
Colaborativas da IPBRICK 
assegura-lhe o acesso seguro e 
uma gestão eficaz da conta de 
email, bem como dos contactos, 
calendários, tarefas e notas.

IPBRICK.MAIL



  

É de destacar a integração da 
solução de email com a solução 
de Gestão de Documentos e 
Processos.

IPBRICK.MAIL



  

Para assistir a outros vídeos sobre o IPBRICK.UCoIP 
consulte a playlist disponível no Canal do YouTube 
da IPBRICK.

IPBRICK.MAIL – Email e Ferramentas Colaborativas

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUHeL4mPydjQBhZwcI8g-KRgBkN-hVSqG
https://www.youtube.com/watch?v=bLpe_W5yoD4&index=2&list=PLUHeL4mPydjQBhZwcI8g-KRgBkN-hVSqG&t=


  

O iPortalDoc é um sistema de 
Gestão Documental e de 
Processos com workflows, que 
funciona On-premises e em 
Cloud Privada.

iPortalDoc



  

É a única solução de Gestão Documental que 
integra, de forma nativa, com uma Central de 
Comunicações Unificadas, o que permite que 
as Chamadas, Emails e Conversas de Chat 
sejam gravadas na Gestão Documental e 
fiquem associadas aos documentos/processos 
a que dizem respeito, podendo ser consultados 
a qualquer momento.
 
Está preparado para auxiliar todo o tipo de 
empresas e instituições na gestão dos seus 
processos de trabalho: Correspondência; 
Financeiro, Recursos Humanos, Comercial, 
Marketing, Jurídico e outros.

iPortalDoc



  

iPortalDoc – Gestão de Documentos e Processos

Para consultar vídeos de Formação iPortalDoc 
clique aqui.

Para assistir a outros vídeos sobre o iPortalDoc 
consulte a playlist disponível no Canal do YouTube 
da IPBRICK.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUHeL4mPydjRdsuPgC-PB3LhEQUXOXk7Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh
https://www.youtube.com/watch?v=xnRBD87rLu8&t=84s&index=2&list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh


  

Correspondência

iPortalDoc – Gestão de Documentos e Processos

Processos base 
disponíveis
no iPortalDoc

https://www.youtube.com/watch?v=u4QRAmUX7NU&t=1s&list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh&index=
https://www.youtube.com/watch?v=MuYr8NPB9sw&t=4s&list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh&index=


  

Financeiro

iPortalDoc – Gestão de Documentos e Processos

Processos base 
disponíveis
no iPortalDoc

https://www.youtube.com/watch?v=fP3TixSdGhc&t=4s&list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh&index=
https://www.youtube.com/watch?v=INBZ5XIx4KQ&t=4s&list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh&index=
https://www.youtube.com/watch?v=4KEtRAMOHCI&t=5s&list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh&index=


  

Recursos Humanos

iPortalDoc – Gestão de Documentos e Processos

Processos base 
disponíveis
no iPortalDoc

https://www.youtube.com/watch?v=Zm8oI_hqlkQ&t=0s&list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh&index=
https://www.youtube.com/watch?v=qx2R-1_WWw4&t=1s&list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh&index=
https://www.youtube.com/watch?v=yB2E0TpLKEQ&t=0s&list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh&index=


  

Comercial

iPortalDoc – Gestão de Documentos e Processos

Processos base 
disponíveis
no iPortalDoc

https://www.youtube.com/watch?v=-s4AZiYEkMw&t=9s&list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh&index=


  

Jurídico

iPortalDoc – Gestão de Documentos e Processos

Processos base 
disponíveis
no iPortalDoc

https://www.youtube.com/watch?v=I2-ckG27Hg4&t=0s&list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh&index=
https://www.youtube.com/watch?v=Pu6_CITxfgQ&t=1s&list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh&index=
https://www.youtube.com/watch?v=R7XkjJQPlcg&t=1s&list=PLUHeL4mPydjRszMNjJw12vz76D45uqZQh&index=
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