
Aumente a produtividade 
e acelere os processos 
documentais com o Adobe 
Acrobat Sign e Microsoft!

O Adobe Acrobat Sign, a solução de assinatura 
eletrónica preferida pela Microsoft, está integrada nas 
aplicações Microsoft. Desta forma, pode gerir os 
processos documentais, enviar documentos para 
assinatura, monitorizá-los e assinar sem sair das 
aplicações Microsoft.

MICROSOFT 365
Crie estimativas e contratos do zero, 
envie-os para aprovação e monitorize o 
progresso em tempo real diretamente do 
Word e do PowerPoint.

Inicie o processo de assinatura de contratos 
pelo Outlook e monitorize o progresso da 
aprovação dos mesmos.

Crie automaticamente campos de formulá-
rios para preencher e aprovar documentos.

SHAREPOINT
Receba os documentos concluídos sem sair 
do ambiente SharePoint. Use a lógica dos 
fluxos com o Power Automate, para definir 
quem aprova os documentos e quando, bem 
como as respetivas pastas de 
armazenamento dos mesmos.

Veja o estado dos documentos diretamente 
no SharePoint e armazene nas respetivas 
pastas.

MICROSOFT TEAMS
Assine e envie documentos, contratos e 
formulários digitais com rapidez e 
segurança na interface do Microsoft Teams.

Acompanhe documentos pendentes com 
monitorização em tempo real. Receba 
notificações quando os documentos forem 
assinados ou aprovados, consulte o estado 
dos mesmos e envie lembretes.

Obtenha um relatório de auditoria detalhado 
de todos os processos documentais.

Proporcione experiências 
incríveis ao cliente!
O Adobe Sign facilita a assinatura de 
documentos em qualquer aplicação Micro-
soft que utiliza. Quando um documento fica 
pronto para aprovação, os destinatários 
recebem um link por email e podem assinar 
rapidamente o documento num computador, 
dispositivo móvel ou tablet, em qualquer 
lugar. Não é necessário a instalação de um 
software, apenas o browser.

Uma plataforma confiável e segura!
As assinaturas eletrónicas da Adobe têm, 
todas elas, validade legal e cumprem toda a 
regulamentação nacional e internacional.

Trabalhe com o líder em 
documentos digitais!
A Adobe é o líder global em documentos 
digitais seguros, com o Adobe Acrobat Sign 
a sustentar as experiências de clientes e 
funcionários de mais  de 75% das empresas. 
O resultado são experiências do cliente 
incríveis, eficiência dos negócios aprimora-
da e produtividade inigualável.

A Minitel é um distribuidor Elite Partner da Adobe. 
Contacte-nos para saber mais sobre esta solução e como pode obter vantagens adicionais 
trabalhando connosco, através do 21 381 09 16 ou  21 381 09 40.

POWER AUTOMATE E POWER APPS
Ofereça soluções mais rápidas e reduza os 
custos de manutenção de TI com os mais de 
25 conectores do Acrobat Sign disponíveis. 

Automatize as etapas de aprovação, assina-
tura e armazenamento.

Conecte as aplicações e os processos com 
fluxos de trabalho automatizados, com a 
ajuda de mais de 200 conectores que o 
Power Automate oferece.


