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O que é o Social Intelligence Tech? 

O Social Intelligence Tech (SIT) é um produto inovador para as 
Instituições de Solidariedade Social com o propósito de libertar os 
colaboradores de tarefas repetitivas e que não acrescentam valor, para 
que tenham maior disponibilidade para a assistência social, ou 
desenvolverem projectos que acrescentem valor na instituição. 

Como Funciona ? 

O SIT assenta numa base tecnológica que possibilita configurar um 
software para imitar e integrar as ações desempenhadas por um ser 
humano, interagindo nos sistemas digitais para dar resposta à 
complexidade burocrática que assola as IPSS´s.   

O SIT é de natureza não invasiva e aproveita a infraestrutura 
informática existente, sem causar interferências nos sistemas 
estruturais.  

 

A CLARITY WORLD é uma consultora nacional que iniciou a sua 
atividade dedicada às Instituições da Economia Social, auxiliando-as a 
atingir uma maior eficiência nas mais diversas dimensões de atividade 
através de soluções diferenciadoras e que acrescentam valor para a 
organização e sua comunidade.  



 

 

 

 

 

 

 

Quais as Funcionalidades? 

Envio de frequências para a Segurança Social, gestão e 
atualização de sócios, formulário, emissão de quotizações e, 
receção e encaminhamento de e-mail ́ s, receção e integração de 
faturas no ERP são alguns exemplos processos repetitivos, que 
consomem tempo e estão sujeitos a erro humano. A nossa 
tecnologia de programação permite automatizar estes e outros 
processos para que as organizações eliminem o erro e permitam 
que os recursos humanos se dediquem a outras tarefas mais 
essenciais.  

Capacidade de capturar e interpretar e-mails e seus anexos, 
recolher dados e desencadear, automaticamente, respostas ou 
iniciar processos de integração, sem intervenção humana 

Gestão de e-mails 

Tarefas automáticas como a leitura e escrita para bases de dados, o 
"copy and paste", o preenchimento de formulários, carregamento 
das frequências no SISCOOP, preenchimento de formulários online, 
entrega de DR´s na Segurança Social, a emissão e envio de quotas 
aos associados, ou preparar e emitir recibos dos utentes, são 
algumas das muitas possibilidades. 

Gestão de Processos Administrativos 



 

 

 

 

 

 

 

Automatizações de plataformas multissistema (SISCOOP, ERP´S, 
CRM´S, Plataformas de produção entre outras). O SIT consegue em 
nome e com o login de um colaborador aceder a qualquer 
plataforma e desencadear todo o processo que era desenvolvido de 
forma humana. 

Gestão de Processos Produtivos 

A Extração e carregamento de dados de documentos, como, 
faturas, documentos bancários ente outros, a movimentação de 
arquivos e pastas e a realização de login em aplicações web, são 
tarefas que se podem automatizar. 

Gestão de Processos Financeiros 

Segurança e Conformidade? 

A arquitetura do SIT assenta sobre os mais rigorosos protocolos de 
segurança internacionais que lhe confere a fiabilidade e a segurança 
para interagir com todos os processos e plataformas multisistema 
internas e externas que forem definidos.   

Pela programação assentar em processos definidos internamente 
nas organizações e de cumprimento da legislação aplicável, o SIT 
consegue garantir que toda a sua atividade autónoma está de acordo 
com todas as normas nacionais,  



 

 

 

 

 

 

O SIT é programado 
para seguir regras 
definidas de 
processos internos, 
eliminando a 
intervenção e o erro 
humano. 

Maior Precisão Conformidade 

O SIT realiza a(s) 
tarefa(s) de forma 
confiável, reduzindo o 
risco e de acordo com 
os regulamentos e 
normas existentes na 
empresa e legislação 
nacional aplicável. 

Economia de 
Custos 

O SIT pode reduzir os 
custos do processo 
que foi programado 
até 80%. Em menos de 
12 meses, a maioria 
das IPSS´s consegue o 
retorno do 
investimento e 
consegue reduções 
de custos acumulados 
que podem chegar a 
20% 

Como o SIT realiza uma 
enorme quantidade de 
operações em 
simultâneo, desde os 
ambientes de desktop, 
websites externos e até 
na cloud, é possível, a 
qualquer momento, e 
com custos mínimos 
incorporar processos 
adicionais da IPSS. 

Escalável Maior Produtividade 
e Colaboradores 

motivados 

Os colaboradores são os 
primeiros a valorizar os 
benefícios do SIT, pois 
ele elimina as atividades 
que não agregam valor, 
aliviando a enorme 
pressão do trabalho, 
libertando-os para 
tarefas de maior 
importância na IPSS. 



 

 

 

 

 

 

Programação efetuada em articulação com os 
diferentes níveis diretivos da IPSS. 

Tempo de implementação médio de 15 dias 

Retorno do Investimento num período médio inferior 
a 12 meses 

Baixo investimento  

Beneficie de um preço ainda mais vantajoso neste 
período de lançamento do SIT, bastando para isso que 
solicite e aceite, na IPSS, uma demonstração aplicada 
à sua instituição pela nossa equipa, sem qualquer 
compromisso. Oferta válida 30/06/2020 



 

www.clarityworld.com 

geral@clarityworld.pt 


