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No Grupo Conceito “Agimos com rapidez e demos continuidade ao Negócio”
In Conceito Group "We have acted quickly and given continuity to the Business"
Desde o início da pandemia COVID-19 e com a implementação das medidas de confinamento impostas pelo
Governo Português, a Conceito agiu com rapidez colocando colaboradores em teletrabalho, proporcionando
instalações seguras e higienizadas para segurança dos colaboradores que têm de se deslocar à empresa e
criando um horário reduzido de receção para que fossem assegurados os serviços mínimos de atendimento e
expediente.
Demos, assim, continuidade ao negócio sempre focado nos Clientes e no bem-estar dos seus Colaboradores. A
empresa já se encontrava preparada com meios técnicos, processos robustos e recursos adaptados para o
trabalho remoto garantindo o nível de segurança da informação. P’la Administração
Since the beginning of the COVID-19 pandemic and with the implementation of the lockdown measures
imposed by the Portuguese Government, Conceito has acted quickly by placing employees in teleworking,
providing safe and hygienic facilities for the safety of employees who have to come to the company and
creating a reduced reception time in order to ensure the minimum customer service and office hours.
We have thus given continuity to the business always focused on our Customers and the wellbeing of our
employees. The company was already equiped with technical means, robust processes and resources adapted
for remote work ensuring the level of information security. On behalf of the Management

Maximizando um serviço paperless desde 2015
Maximizing a paperless service since 2015
Desde 2015 que a Conceito promove a utilização de
meios digitais através da metodologia DIGIUP.
Cumprindo com os requisitos da transformação do
papel em digital e respetivo arquivo, estamos
preparados para receber toda documentação.
Procedemos à desmaterialização do documento e à
captura dos dados, através de OCR e inteligência
artificial, integramos os dados automaticamente na
Contabilidade e Gestão Comercial e, por fim,
arquivamos a informação numa plataforma multicanal
e segura, preparada para gerir múltiplos níveis de
aprovação de documentos.

Conceito has been promoting the use of digital media
through the DIGIUP methodology since 2015.
Complying with the requirements of the
transformation of paper into digital and its archive, we
are prepared to receive all documentation. We
dematerialise the document and capture the data,
through OCR and artificial intelligence, integrate the
data automatically in Accounting and Commercial
Management and, finally, archive the information in a
multichannel and secure platform, prepared to
manage multiple levels of approval of documents.

Cumprimos com os requisitos da transformação do
papel em digital e respetivo arquivo (DL nº 28/2019,
de 15-02-2019). Consulte-nos!
We comply with the requirements of the
transformation of paper into digital and respective
archiving (Decree-Law no. 28/2019, from
15-02-2019). Contact us!

www.digiup.pt
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Plataforma de Informação segura para os Clientes
Secure Information Platform for Clients
Através do BCC – Business Channel by Conceito, os
Clientes podem consultar, a qualquer momento, toda a
informação referente aos serviços contratados. Esta
plataforma permite aceder, de forma personalizada e
segura, a toda a sua informação de negócio, desde
faturas,
documentos
digitalizados,
Relatórios
Financeiros, Dossier Fiscal, Análise de Concorrência,
entre outros. Neste portal está também disponível o
serviço de aprovação de faturas em workflow.

Through BCC - Business Channel by Conceito,
Customers can check, at any time, all the information
regarding the contracted services. This platform
allows access, in a personalized and secure way, to
all your business information, from invoices, scanned
documents, Financial Reports, Tax Dossier,
Competition Analysis, among others. In this portal is
also available the service of approval of invoices in
workflow.

Acrescentamos valor aos nossos Clientes

We add value to our Clients
A Segurança da Informação constitui um pilar básico na Conceito para o tratamento seguro da informação da
empresa e do cliente garantindo os princípios de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Como
primeira Empresa do sector certificada pela APCER na Norma ISO/IEC 27001, a Conceito mantém a excelência
dos serviços acrescentando valor aos seus Clientes.
Information Security is a basic pillar in Conceito for the safe handling of company and client information,
ensuring the principles of Confidentiality, Integrity and Availability. As the first Company in the sector certified
by APCER in the ISO/IEC 27001 Standard, Conceito maintains the excellence of services adding value to its
Customers.

Quando… Os Clientes reconhecem o nosso trabalho!
When... Clients recognize our work!

São mensagens como estas que recebemos dos nossos
Clientes que nos fazem acreditar no nosso empenho e
profissionalismo, bem como nos diferencia no mercado!
It's messages like these that we receive from our Clients
that make us believe in our commitment and
professionalism, as well as this is what differentiate us in
the market!

Av. António Augusto Aguiar, 19 – 4º - 1050-012 Lisboa | T.:+351 213 581 000 | marketing@conceito.pt

