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CASO DE SUCESSO

Os colaboradores da Lynx lidam diariamente com inúmeros documentos 
sensíveis, muitas vezes em diferentes localizações e com versões diversas. 
O M-files foi a solução de gestão documental inteligente implementada pela 
equipa da Uniksystem em Junho 2018. Depois de organizada a 
documentação, em Maio e Junho de 2019 a Lynx contou com o apoio da 
Uniksystem para identificar possíveis lacunas de compliance com o RGPD e 
estruturar toda a documentação necessária para o cumprimento da mesma.

O DESAFIO A SOLUÇÃO
> Elevado nível de documentos 
sensíveis e pessoais;

> Descentralização de 
documentos e versões;

> Duplicação de documentos;

> Monitorização e controle de acesso aos 
documentos;

> Necessidade de organizar e arquivar 
rapidamente os documentos de forma 
segura;

> Necessidade de trabalhar 
continuamente um documento, 
monitorizando diferentes versões;

Gestão documental inteligente M-Files: 

> Trouxe uma perspectiva organizacional 
completamente diferente porque permite 

responder às necessidades de crescimento 
da Lynx;
> Permite que várias pessoas trabalhem 
continuamente num documento e que 
percebam quais são todas as alterações que 
o documento tem, eliminando a duplicação 
de versões;
> Acesso seguro, rápido e fácil (em múltiplos 
dispositivos) a documentos e ao seu reenvio, 
quer internamente para colaboradores, quer 
para interlocutores externos como auditores 
e entidades reguladoras. 

Compliance com o RGPD:
> Identificação de possíveis lacunas de 
compliance e estruturação da documentação 
necessária ao cumplimento da regulamento.
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“Estamos a trabalhar um pouco mais esta cultura: «perca mais dois 
minutos a classificar bem o documento porque depois à frente vai-lhe 
ser muito útil essa classificação. Vai encontrá-lo de forma mais rápida
e vai fazer tudo muito mais lógica na sua pesquisa.»”

“A Lynx consegue agora dar uma resposta muito mais rápida quer a auditores quer a outros 
interlocutores externos.”

> Arquivo e acesso à informação é muito mais célere;
> A parametrização dos documentos, inserindo keywords e metadados leva 
à rapidez de acesso aos documentos necessários;
> Hoje 90% dos colaboradores da Lynx trabalham mais rápida e 
eficientemente com esta solução;

Rapidez de acesso e monitorização de alterações.

A LYNX Asset Managers é uma Sociedade Gestora 
independente, detida maioritariamente pela equipa 
de gestão. A globalidade de activos sob gestão 
atinge os 500 milhões de euros. Fundada em 2008, a 
LYNX Asset Managers dedica-se à gestão de Fundos 
de Investimento Mobiliário, supervisionada pelo 
Banco de Portugal (BdP) e pela Comissão Mercado 
de Valores Mobiliários (CMVM). Dedica-se 
igualmente à gestão de Fundos de Investimento 
Imobiliário, Organismos de Investimento Imobiliário 
sob a forma societária (SICAFI) e Fundos de Capital 
de Risco.

RESULTADOS

Ponto forte M-Files

“Mais do que comprar uma licença anual, o que está a comprar é uma mudança cultural e 
organizativa da empresa, por isso é bom que a aposta seja bem feita.”

“Claramente a Uniksystem não veio vender apenas um produto! A mais valia da 
Uniksystem foi o acompanhamento e consultoria que nos prestou nesta área. A forma de 
trabalhar da equipa é muito dinâmica, muito próxima e sempre com o foco de solucionar os 
problemas e dificuldades do cliente. Não apresentam apenas as soluções que têm no 
portfólio mas sim a solução que vai ao encontro das necessidades do cliente.”

Recomendaria a Uniksystem?
“Pela capacidade que têm de adaptar os seus produtos às necessidades dos clientes. E o 
produto é obviamente bom.”

Somos um empresa de Consultoria e de Tecnologias 
da Informação que se foca em Si e na Agilidade do 
seu Trabalho. Pessoas, Processos e Tecnologia são 
os nossos 3 pilares que garantem a Transformação 
Digital onde a nossa competência impera. 
Envolvemos as Pessoas desde início para que os 
Processos sejam simplificados e depois otimizados 
com a Tecnologia. 

Saiba mais em www.uniksystem.pt 
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