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O QWatch é uma ferramenta que explora fontes de dados e notifica o utilizador quando estes são actuali-
zados. Sem qualquer esforço, pode acompanhar todas as evoluções relevantes que o seu sistema de infor-
mação tem para lhe oferecer. 

Com esta solução, a informação deixa de ser passiva, para se transformar num conjunto de eventos dinâ-
micos que são apresentados em forma de notificação ao utilizador.  

O QWatch trabalha com qualquer fonte de dados, indo muito para além do seu sistema de informação. 
Basta configurar a ferramenta de acordo com as preferências pessoais e terá no ecrã do seu computador 
toda a informação que anteriormente tinha de procurar. 

O QWatch: 
1. Explora – Só tem de dizer ao QWatch que informação quer receber. A sua versatilidade permite procurar 

qualquer tipo de dados, desde a última alteração à base de dados do seu sistema de gestão de informa-

ção, às últimas notícias transmitidas por RSS feeds. 

2. Filtra – O QWatch funciona através da comparação periódica de dados. Como resultado, apenas é notifi-

cado das últimas novidades e da informação que realmente deseja receber. 

3. Notifica – Tal como é apanágio de todo o software Quidgest, esta solução é bastante intuitiva. A notifica-

ção aparece em pop-up, permitindo uma fácil interacção do utilizador com o QWatch. O tempo que me-

deia entre notificações é variável, consoante as necessidades do utilizador.  
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Principais benefícios do QWatch: 

Flexibilidade 

O QWatch trabalha com qualquer fonte de dados, mesmo que a mesma não seja sustentada por um siste-

ma Quidgest, e tem possibilidades quase ilimitadas. Funciona, por exemplo, com fontes de dados, RSS Fe-

eds, sistemas de ficheiros, Consulta Avançada (CAv), Alertas Quidgest e listas Sharepoint. 

 

Adequação ao uso 

Na Quidgest, sabemos que são os sistemas que têm de ser adequados a cada utilizador e não o contrário. 

O QWatch segue esta filosofia. A flexibilidade com que foi desenvolvido permite que seja configurado para 

responder às necessidades de informação específicas de cada utilizador. 

 

Simplicidade 

A arquitectura da solução permite um uso simples. Ao clicar no pop-up de notificação, tem acesso a uma 

janela a partir da qual pode visualizar mais informação sobre o conjunto de alertas. 

 

Automatização 

Acima de tudo, o QWatch é uma ferramenta ágil que permite automatizar processos e poupar tempo. To-

da a informação de que precisa vai ter consigo, mudando o paradigma de interacção entre utilizador e má-

quina. 

 

 

O seu QWatch é único:  

A Quidgest tem uma longa tradição no desenvolvimento de soluções de gestão de informação. A experiên-

cia acumulada pela Investigação & Desenvolvimento da empresa é uma garantia de qualidade do QWatch. 

Mais de vinte anos de experiência dão-nos o know-how das necessidades de informação dos utilizadores 

dos nossos sistemas. Porquê procurar informação que pode ser automaticamente disponibilizada? 

Na Quidgest, cada cliente tem um sistema de informação único, exclusivo, que se adequa a si e não o con-

trário. Sabemos que a necessidade de informação varia de organização para organização, de colaborador 

para colaborador.  

O QWatch torna mais célere o trabalho em organizações com um único módulo de gestão e automatiza a 

interacção naquelas que usem mais do que um módulo de gestão. 

 


