
A NOSSA
SOLUÇÃO
A AcademiHUB é uma aplicação que, ao 
disponibilizar um ambiente integrado, desma-
terializado e centrado na comunidade acadé-
mica, permite uma maior qualidade do serviço 
prestado, aliada a uma maior eficiência da 
própria instituição e, consequentemente,
a criação de mais valor para a sociedade, 
garantindo desta forma uma visão futura mais 
eficaz e eficiente da instituição.

• Visão 360º da comunidade académica
• Desmaterialização/Digitalização/Mobilidade
• Controlo • Transparência • Simplificação 
• Planeamento • Colaboração/Internacionalização 
• Integração com central telefónica

A PARTNEER DISPONIBILIZA
A FERRAMENTA ESSENCIAL 
NO CONTROLO E INTEGRAÇÃO
DE TODA ATIVIDADE DE UMA
INSTITUIÇÃO ACADÉMICA

A resposta a esta ambição implica a manutenção 
de uma relação estreita com alunos, professores 
e funcionários, extremamente exigente para 
uma organização tão complexa e multifacetada, 
bem como o adequado controlo e integração de 
toda atividade da instituição.

Uma instituição académica, seja ela uma universi-
dade ou um instituto politécnico, tem por missão 
servir a sociedade, pelo avanço do conhecimento, 
através do ensino, da investigação e da sua
transmissão para a sociedade.

É o sistema que optimiza a gestão 
processual da sua instituição, assegu-
rando, em paralelo, o conhecimento 
da comunidade académica.

O QUE É O 
ACADEMIHUB?

servir o conhecimento



VISÃO 360º DA COMUNIDADE ACADÉMICA
Informação sobre o contacto e sobre a sua relação com 
a instituição reunidos num só ponto. Evita a existência 
de informação da entidade repetida nas diferentes áreas.

DESMATERIALIZAÇÃO / DIGITALIZAÇÃO/
/MOBILIDADE
A comunidade académica interage de forma digital; 
internamente todos os fluxos de processos são digitais.

CONTROLO
Controlo da atividade, através de indicadores, auditorias 
e alertas.

TRANSPARÊNCIA
O aluno/professor pode acompanhar o progresso dos 
seus processos. 

SIMPLIFICAÇÃO
Alocação automática de tarefas; menos pontos de 
decisão; menos informação em circulação.

PLANEAMENTO
Conhecimento da comunidade académica e de todas as 
atividades da instituição, como base para o planeamento 
de recursos e tomada de decisão.

COLABORAÇÃO INTERNACIONALIZAÇÃO
Acesso de entidades externas para dar o seu contributo
nos processos

INTEGRAÇÃO COM CENTRAL TELEFÓNICA
Identificação automática das chamadas inbound (para 
entidades identificadas no sistema); quando atende a 
chamada o funcionário tem de imediato acesso aos
processos do contacto.
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UMA VISÃO DE 360º
DA SUA INSTITUIÇÃO 
ACADÉMICA

PORQUÊ 
O ACADEMIHUB?

INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÃO
O AcademiHub integra os dados necessários para assegurar 
uma visão completa do contacto. Inclui dados sistematiza-
dos numa base de dados, passíveis exploração e documen-
tos com informação não sistematizada.

FLEXIBILIDADE
O AcademiHub é configurável, adaptando-se aos processos 
específicos de cada organização.

ABRANGÊNCIA
Gere os processos desde o contacto inicial até à integra-
gração com a contabilidade da instituição.

MÚLTIPLOS PONTOS DE CONTATO
Alia a entrada de pedidos através de balcão presencial 
e portal.

ANÁLISE DE DADOS
O AcademiHUB contém um conjunto de estatísticas 
integradas no sistema para uma análise imediata dos dados 
presentes na aplicação.

FUNCIONALIDADES 
CHAVE
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