
Ficha de Produto sigä

Descrição Geral 

O Sistema de Informação para a Gestão do Atendimento, sigä, é uma solução web,
desenvolvida pelo Instituto de Informática I.P. organismo público integrado na
administração indireta do Estado, com intervenção em todo o território nacional.

O sigä permite a gestão do fluxo de utentes que acedem a determinado serviço de
atendimento ao público.

Características 

Permite a caracterização do atendimento e a gestão dos
atendedores. A gestão e análise dos serviços disponibilizados por
cada entidade é facilitada pela utilização de diferentes perfis.

Disponibiliza em tempo real dados sobre o estado dos
atendimentos, tempos de atendimento e tempos de espera.
Apresenta relatórios estatísticos organizados por Estatísticas Gerais,
Estatísticas de Caracterização e Estatísticas por Tempo.
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Dispõe de uma aplicação para Smartphone e Tablet que permite
tirar senhas digitais, evitando assim a deslocação antecipada ao
serviço de atendimento.
O sistema móvel apresenta informação sobre o número de pessoas
em espera, o tempo de espera da última senha e a localização do
Serviço de Atendimento.



Principais Vantagens  

Comunicação com 
periféricos móveis 
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Especificações Técnicas

O  sigä é uma solução que se adapta às necessidades das entidades, com 
possibilidade de todas, ou somente parte, das funcionalizes existentes.
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Requisitos
Mínimos 

Sistema 
Operativo 
Windows 
Server 
2003; 

Processador 
Dual-Core; 
Windows XP 
Professional; 
.NET. 2.0; 
Monitor 
Touch-Screen
17”; 
Impressora 
Térmica de 
senhas com 
sensor “Near
end Paper”

n./a.
Processado
r Dual-
Core; 
Windows 
XP 
Profession
al; .NET. 
2.0; 
Monitor 
TFT 
21”wide

Processador 
Dual-Core; 
Windows 
XP 
Professional
; .NET. 2.0; 
LCD TFT de
grandes 
dimensões; 
Vídeo 
extender
VGA - RJ45

n./a. Sistema 
Operativo 
Windows 
Server 2003; 4 
Processadores 
Dual-Core; BD 
SLQ Server 
2005; Internet
Information
Server 6.0; 
ASP.NET 2.0



Como aderir  

Correio Eletrónico: ii-gestaoclientes@seg-social.pt

Mais informações

http://siga.seg-social.pt

A adesão ao sigä estabelece-se através da celebração de um protocolo de
prestação de serviços, o qual integra a disponibilização do sistema, assim
como os direitos e deveres inerentes à sua utilização.

Na adesão ao sistema está contemplado um período de projeto-piloto, no
qual se procede à instalação do sistema, à transmite do conhecimento técnico
necessário para uma utilização proficiente e à respetiva prova de conceito.

mailto:ii-gestaoclientes@seg-social.pt
http://siga.seg-social.pt/

