PORTAIS CORPORATIVOS

Solução oferecida pela Prodesp feita
sob medida, de acordo com a
necessidade dos clientes, trazendo
facilidade na gestão de conteúdos
dinâmicos e modernidade na
apresentação de informações.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
✓ Importante ferramenta de comunicação entre os órgãos e os cidadãos;
✓ Por meio de uma página virtual dinâmica, o cliente terá um canal digital para
apresentar as informações de forma intuitiva, informativa e com linguagem de
fácil compreensão, atendendo às necessidades crescentes de acesso à
informação e disponibilização de conteúdos relevantes na internet;
✓ A presença digital dos órgãos é fundamental para estabelecer relação de
confiança com os cidadãos e transmitir informações sempre atualizadas e em
tempo real, mantendo a transparência na prestação de serviços públicos;
✓ Solução permite a disponibilização de ferramentas e templates para
construção, gestão e publicação de conteúdo;
✓ Possibilidade de editar e publicar o conteúdo diretamente do navegador;
✓ Publicação ou remoção programada de conteúdo;
✓ Diretório de usuários (perfis e controles de acesso);
✓ Suporte técnico;
✓ Treinamento para utilização da ferramenta (edição e publicação de conteúdo)
✓ Há três modelos de negócio
o Modelo básico - portais padronizados (montados nos templates
existentes) com cobrança de manutenção mensal, incluindo:
▪

Ativação do template escolhido;

▪

Hospedagem gerenciada em nuvem;

▪

Suporte básico;

▪

Certificado digital

o Modelo

intermediário

-

portais

padronizados

com

algumas

customizações adicionais e uso de plugins pré-definidos (montados
nos templates existentes) com cobrança de manutenção mensal,
incluindo:
▪

Ativação do template escolhido;

▪

Hospedagem gerenciada em nuvem;
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▪

Suporte básico;

▪

Certificado digital;

▪

Uso de plugins pré-definidos

o Modelo exclusivo - portais customizados (requerem criação de novo
template), desenvolvidos a partir da elaboração de projeto técnico para
levantamento dos requisitos e necessidades do cliente.

RECURSOS ADICIONAIS (podem ser adquiridos à parte)
✓ Gestão de conteúdo pela Prodesp;
✓ Treinamento para utilização da ferramenta (nos casos dos modelos padrão e
intermediário);
✓ Migração de conteúdo

BENEFÍCIOS
✓ Permite o acesso da população a serviços e a informações atualizadas;
✓ Redução de custos operacionais na estrutura de atendimento presencial ao
cidadão;
✓ Autonomia e agilidade: com a gestão descentralizada da edição e publicação
dos conteúdos o cliente gerencia o conteúdo do seu portal sem depender de
terceiros.

PRÉ-REQUISITOS
✓ Link de conexão com a Internet

PRODUTOS COMPLEMENTARES
✓ Desenvolvimento e Sustentação de Aplicações;
✓ Serviços de Processamento em Nuvem Pública;
✓ Armazenamento de Dados.
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