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IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

1. Nome do Órgão

2. Nome do Responsável pelas Informações

3. Função do Responsável pelas Informações

4. E-mail

DIGITALIZAÇÃO

Perguntas referentes aos documentos a serem digitalizados.

5. Qual o volume pretendido (em páginas) que deseja digitalizar ? 

6. Os documentos encontram-se em:

Selecione a opção que melhor indicar a forma que os documentos estão organizados:

 Pastas

 Folhas Avulsas
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7. Os documentos são frente e verso ?

Caso parte do seu acervo seja com documentos frente e verso, e outra parte não, favor 
especificar os percentuais aproximados no campo “Outra”

 Sim

 Não

 Outra

8. De que forma deseja consultar os documentos digitalizados ?

	 Em	uma	solução	de	GED,	com	certificação	digital,	oferecida	pela	PRODESP	

 Em uma pasta de rede/local para descarregar os arquivos, sob minha responsabilidade  
 (do cliente)

 Em uma solução/software próprio do meu órgão, de maneira integrada

9.  Através de quais informações (índices de pesquisa) é realizada a busca do documento:

 Nome

 Número (do Processo, do Prontuário, do Protocolo)

 Volume

 Data ou ano

 Outra

10. Os documentos podem ser retirados do local atual para a central de digitalização ?

A central de digitalização é um local fora das dependências do cliente.

 Sim

 Não

11. Deseja digitalizar documentos de um acervo legado e/ou também documentos  
produzidos no dia a dia ?

 Acervo Legado

 Produção do dia a dia

 Acervo Legado + Produção do dia a dia
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DOCUMENTOS

12. Quais tipos de documentos pretende digitalizar ?

Exemplo : prontuário funcional, prontuário clínico e ficha cadastral

13. Os documentos estão em fase corrente, intermediária ou permanente ?

 Corrente

 Intermediária

 Permanente

14. Caso os documentos estejam fora de sua instituição/órgão durante a digitalização, 
haverá a necessidade de consulta desses documentos ?

 Sim

 Não

15. Qual será a frequência de consulta mensal aos documentos ? 

Informar a quantidade estimativa

 
                                     Solicitações de Documentos

16. O acervo possui cadastro que permita a localização dos documentos dentro das 
respectivas caixas ?

 Sim

 Não
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17. Os documentos estão acondicionados em caixas ?

 Sim

 Não

18. As caixas estão atualmente armazenadas em qual município de São Paulo ?

GUARDA FÍSICA

A PRODESP também pode realizar a guarda física do seu acervo.

19. Pretende contratar o armazenamento físico das caixas ?

 Sim

 Não

20. Qual o tamanho aproximado dessas caixas:

 Caixa de 5kg - C:35 x L:13,5 x A:24,5 cm (aprox)

 Caixa de 20kg - C:48 x L:32 x A:27 cm (aprox) 

21. Qual a quantidade de caixas?

               Caixa de 5kg 

 
               Caixa de 20kg 
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OUTRAS INFORMAÇÕES
22. Inserir informações que julgue relevantes. 
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Com soluções tecnológicas ágeis, estamos presentes na rotina dos cidadãos, otimizando os meios para 
realizar suas atividades no dia a dia e melhorando sua qualidade de vida. Veja outras soluções Prodesp.

@prodesp


