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Solução para Automatização da Produção de Documentos Exemplo de e-mail produzido directamente pelo ENUMA 
 

ENUMA Professional Edition – Consultadoria e Apoio: Para além da formação na utilização 
deste programa, que é sempre assegurada pela Pluridata, existem desde já disponíveis no 
mercado “Consultores ENUMA Certificados” que podem acompanhar os Clientes no arranque 
da utilização desta aplicação, bem como criar (de preferência em conjunto com o “Template 
Master” do próprio Cliente) os modelos e minutas que irão ser utilizados por cada organização 
específica. 

ENUMA Professional Edition – Flexibilidade de Licenciamento: O ENUMA é uma aplicação 
eminentemente vocacionada para utilização em rede, por um número significativo de pessoas 
em simultâneo. Esta aplicação é vendida de acordo com um sistema flexível de licenciamento, 
que permite custos por utilizador simultâneo desde os 300.00€/utilizador (***) - para licenças 
individuais, aos 75.00€/utilizador (***) - para licenças de 100 utilizadores. Existe ainda uma 
modalidade de licenciamento que permite abarcar um número ilimitado de utilizadores dentro 
da mesma organização. Para mais informações sobre este assunto recomendamos que 
contacte a Pluridata.  

*** Nota: aos valores indicados acresce o IVA. 

NEW GENERATION SOFTWARE 
 

The Seven Tablets of the History of Creation. 
The First Tablet   

When in the height heaven was not named,  And the earth beneath did not yet bear a name, […] 
Document Automation Solution  

(Enuma Elish – Do épico da criação do mundo da antiga Mesopotâmia) 
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P r o f e s s i o n a l  E d i t i o n  

  

ENUMA Professional Edition – Padronização dos Critérios de Arquivo: Para cada tipo de 
documento produzido, o ENUMA permite parametrizar a localização dos respectivos arquivos 
(com ou sem escolha de sub-directório) o que possibilita uma maior facilidade de localização 
dos documentos produzidos. Assegura-se assim a uniformidade e coerência dos critérios de 
arquivo, que em documentos partilhados é tantas vezes especialmente importante. 

ENUMA Professional Edition – Um Novo Conceito de software para a produção automatizada 
de documentos, onde as tarefas necessárias para a criação dos mesmos são transformadas 
numa sequência simples e lógica de passos, que são percorridos de forma guiada e 
interactiva. 

Partindo da ideia base que a maior parte dos documentos produzidos são baseados num 
modelo de apresentação (template, papel timbrado, etc.), onde existe um conjunto de textos 
tipo (minutas, fórmulas de cortesia, frases de fecho, etc.), a que um outro conjunto de textos 
variáveis serão acrescentados consoante o caso (partes num contrato, variáveis, objectos, 
etc.), podendo ainda, sobre todo o conjunto assim criado (documento) vir ser aplicado um 
conjunto de acções (comandos, macros, formatações, verificações de ortografia, exportação 
para pdf, etc.), chega-se ao produto final: um documento formatado onde deverão ser 
introduzidas apenas as alterações que não sejam passíveis de automatizar. 

ENUMA Professional Edition – Modelos 
e Minutas: Através da utilização do 
ENUMA, torna-se possível fazer a 
conversão dos documentos criados em 
processador de texto em templates 
automáticos e interactivos, dando-lhes 
toda a flexibilidade de os alterar e 
melhorar, e para que se consiga 
produzir de forma automática, eficiente 
e coerentes os documentos que 
satisfaçam as mais diversas 
necessidades. 

Surge assim um processo de automatização da produção de documentos que permite obter 
os mesmos, sempre que necessário, com muito maior rapidez e segurança, o que se traduz 
numa poupança de tempo e numa redução de custos, para além de minimizar os problemas 
relacionados com a falta de cuidado que por vezes surgem da produção manual. 

ENUMA Professional Edition – Produtividade: Quer se trate de uma simples folha de rosto de 
fax, de uma proposta de prestação de serviços, ou de um contracto de promessa de compra e 

venda, o ENUMA permite gerar 
documentos sem erros nem omissões, 
personalizados e personalizáveis, numa 
fracção do tempo que é necessário 
para o fazer normalmente. 

 Com o ENUMA consegue-se criar 
modelos para a produção dos 
documentos, que determinam quais os 
textos a incluir ou a excluir e que 
baseados nas respostas, podem 
determinar valores automaticamente, 
mudando, por exemplo, o género 
(solteiro e solteira, casado e casada, 
etc.), ou as referências (regime de bens 
se casado, se solteiro não se aplica). 

ENUMA Professional Edition – 
Fiabilidade: Ao completar o processo de 
criação de um documento através de 
uma sequência lógica de perguntas e 
de respostas, o ENUMA vem permitir 
que se percorra uma lista de 
verificação. 

Desta forma garante-se uma maior 
fiabilidade dos textos produzidos e 
minimiza-se a possibilidade de 
ocorrência dos tão conhecidos 

“esquecimentos”. 

ENUMA Professional Edition – Flexibilidade: O produto desta aplicação consiste na criação de 
um documento Microsoft Word absolutamente standard, que respeitando um modelo de 
apresentação gráfica e de coerência de conteúdos, pode vir a ser posteriormente trabalhado 
no editor de texto de forma inteiramente flexível. 

ENUMA Professional Edition – Exportação de Documentos: Ao criar um documento de 
Microsoft Word absolutamente standard, o ENUMA permite produzir directamente e de forma 
automática ficheiros em formato HTML para envio por e-mail, assim como ficheiros em 
formato Adbobe PDF, o que assegura de forma quase universal, a portabilidade dos 
documentos assim produzidos. Os documentos criados não contêm quaisquer macros ou add-
ons e não contendem normalmente com antivírus ou subsistemas de segurança. 

ENUMA Professional Edition –  Gestão Centralizada de Formulários e Modelos permite que por 
uma única operação de arquivo dos mesmos num share partilhado de rede se faça a 
distribuição do modelo por todos os utilizadores da aplicação, e deste modo, pode-se 
assegurar de forma prática e expedita que todos os utilizadores usarão os mesmos modelos e 
minutas 

ENUMA Professional Edition – 
Documentos com Gráficos:                 A 
utilização de gráficos ou imagens, pode 
ser incorporada quer nos modelos quer 
nos documentos produzidos com o 
ENUMA. Há assim a possibilidade de 
utilizar logótipos, de produzir 
documentos de papel timbrado bem 
como a possibilidade de incorporar nos 
documentos produzidos imagens pré-
existentes 

 

Observações: Microsoft, Word, Windows, Adobe são 
marcas registadas dos respectivos fabricantes. 


