
A PARTNEER DISPONIBILIZA
UM SISTEMA INTEGRADO
DE GESTÃO DE MEIOS
DE PUBLICIDADE

A NOSSA
SOLUÇÃO
O OutAddHUB foi desenvolvido para responder 
de forma adequada às necessidades das empresas 
de gestão de publicidade OoH:
Gerimos todo o ciclo de vida das suas localizações, 
desde a angariação do espaço e montagem de 
estruturas, à venda de campanhas (avulso ou em 
rede) e manutenção dos suportes. Na base deste 
processo encontra-se uma perspetiva clara de cada 
posição (incluindo geo-localizalização e fotografias).
Conjuntamente com uma app de controlo para 
as equipas de colocação de campanhas e manu-
tenção de equipamentos, o OutAddHUB é o seu 
sistema integrado de gestão de meios de publici-
dade.

A resposta a esta ambição exige a manutenção 
de um controlo estreito dos processos internos 
da organização, controlo que é extremamente 
exigente e time consuming. 

Identificar e capturar a localização correcta é um 
bom ponto de partida, cuja monetização requer 
a adequada gestão do equipamento e a seleção 
das localizações correctas para cada campanha.

É o software que optimiza a gestão 
do ciclo de vida do parque de equipa-
mentos publicitários durante o seu 
ciclo de vida.

O QUE É O 
OUTADHUB?
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ABRANGÊNCIA
OutAdHub integra todos os dados necessários para uma 
correta gestão dos equipamentos de publicidade OoH.

SIMPLICIDADE
Atividades como gestão de ocupações, venda e angariações 
são realizadas numa filosofia de point & click.

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

CONTROLO
Estatísticas e reports integrados na aplicação permitem uma 
visão mais abrangente do negócio.

EM QUALQUER LUGAR
Aplicação web multi-ecrã integrada transparentemente com 
app móvel de suporte às equipas no terreno para efetivo 
controlo do que se passa lá fora.

FUNCIONALIDADES 
CHAVE

UMA VISÃO DE 360º
NA GESTÃO DE
PUBLICIDADE OoH

PORQUÊ 
O OUTADHUB?
GESTÃO DE ANGARIAÇÃO
Gestão dos procedimentos de angariação do espaço onde 
a estrutura será colocada, registando todas as fases do 
processo, bem como as taxas ou licenças a serem pagas.

VENDA
Registo da venda do suporte publicitário, quer esta seja 
realizada avulso, em rede ou em sub-redes. As ocupações 
são apresentadas num planograma. Suporta a construção 
e apresentação de tabelas de preços de venda de 
produção ou afixação de anúncios.

GESTÃO DE EQUIPAS
Inclui uma app móvel 100% integrada com o OutAdHub, 
que suporta a gestão, no terreno, da aplicação/remoção 
de campanhas e manutenção de equipamentos.

GESTÃO DE CAMPANHAS
Através do controlo dos procedimentos de afixação o 
sistema gere e regista a produção de materiais a afixar, 
produzindo um relatório da afixação, que inclui fotogra-
fias para comprovar a afixação da campanha e respetiva
comunicação ao cliente.

GESTÃO DE RENTABILIDADE
O OutAdHUB possibilita o controlo do proveito global 
do equipamento, graças à contabilização, não só da 
receita e taxas, mas também de custos de mão-de-obra.

GESTÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS
Registo das características dos equipamentos. Suporta 
todos os tipos de formatos, desde o simples 4x3 até ao 
painel eletrónico, passando pelas pendentes.


