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O QUE É O QUALIDOC 

O QUALIDOC foi desenvolvido para controlar todo o ciclo da distribuição de documentos 

técnicos, projetos e registros. Desde a emissão, aprovação interna ou externa, distribuição e 

gerenciamento de pendências. 

Um importante requisito de Sistemas de Gestão da Qualidade é o Controle de Documentos. 

Garantir que todos os documentos e registros estejam sendo utilizados na versão aprovada 

mais recente é exigência de normas como ISO/TR 10013 e ISO 9001. 

A distribuição desses documentos representa atividade complexa e precisa atender a critérios 

como:  

1. Garantir que os documentos que necessitem aprovação tenham suas modificações 

devidamente analisadas. 

2. Garantir de que o pessoal apropriado receba as cópias controladas contendo a 

mesma informação. 

3. Garantir a rastreabilidade do que foi distribuído sabendo para quem foi enviado e 

qual a quantidade de cópias. 

4. Garantir a distribuição imediata de novos documentos ou de documentos 

modificados. 

5. Garantir que documentos obsoletos sejam retirados de circulação. 

 

 

ADERÊNCIA ÀS NORMAS 

O QUALIDOC atende aos requisitos detalhados nesse documento e é aderente às normas ISO 

9001 - Item 4.2 - subitem 4.2.3 Requisitos de Documentação / OHSAS 18001 / ISO 14001. 

Também compatível com as normas da PETROBRAS N-381 - Execução de Desenho e Outros 

Documentos Técnicos em Geral, N-1710 - Codificação de Documentos Técnicos / N-2064 - 

Emissão e Revisão de Documentos de Projeto. 

 

 

COMO O QUALIDOC FUNCIONA 

O QUALIDOC funciona em rede e é acessado através de um navegador de internet como o 

Internet Explorer©, Mozilla Firefox© ou Google Chrome©. A tecnologia utilizada dispensa a 

necessidade de instalação de softwares adicionais nas estações de trabalho dos usuários. As 

atualizações são feitas apenas no servidor adotando arquitetura centralizada de forma a facilitar 

a manutenção. 
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NAVEGADORES UTILIZADOS 

O QUALIDOC funciona corretamente nos principais navegadores disponíveis, mas é preciso 

levar em conta que as diferenças internas desses programas 

fazem com que uns sejam mais rápidos que outros. A tabela a 

seguir ilustra a velocidade na operação do QUALIDOC de acordo 

com o navegador utilizado.  

NAVEGADOR VERSÃO VELOCIDADE 

Internet Explorer 7, 8, 9, 10 e 11 Média 

Google Chrome Todas Excelente 

Firefox 3.5+ Boa 

Safari Todas Excelente 

 

Independente do navegador adotado no empreendimento, todas as operações realizadas no 

QUALIDOC são salvas em banco de dados da mesma forma. Isso significa que a escolha do 

navegador impacta apenas na velocidade de acesso e exibição de dados. 

 

 

 

DIAGRAMA DE RECURSOS / QUALIDOC 

 

 

 

OUTROS RECURSOS 

 Armazena e controla toda documentação básica fornecida pelo Cliente. 

 Módulo Seguro: controla acesso de cada usuário de acordo com suas permissões.  

 Módulo Cópia Controlada: impede as impressões indevidas e exibe na tela apenas a 

ultima versão de cada revisão. 

 Utiliza banco de dados para controlar o workflow das revisões cruzando informações de 

situação, prazos de análise e status: saiba quanto tempo durou a análise para cada 

revisão dos documentos. 
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 Gera Matriz de Distribuição de Documentos e emite check-lists para recolhimento de 

cópias obsoletas. 

 Emite Guias de Remessa de Documentos (GRD). 

 Utiliza código de barras permitindo o uso de coletores reduzindo digitação. 

 Módulo Estatístico: diversos relatórios em tela, Excel ® ou em gráficos que permitem 

acompanhamento dos trabalhos em nível gerencial. 

 Integração com sistema SIGEM PETROBRAS, ProjectWise (Bentley) e Citadon 

 

 

 

GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED 

Atendendo as boas práticas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos o Qualidoc trabalha 

em 2 níveis distintos: Arquivos e Documentos. Esses níveis são independentes um do outro, 

mas se interligam em um momento definido pelo usuário. 

 

Dessa forma, é possível alimentar o Qualidoc apenas com arquivos eletrônicos sem que eles 

possuam revisões cadastradas. Ou, de forma contrária, criar documentos controlados e suas 

revisões sem que estas tenham arquivos eletrônicos associados. 



Qualidoc                                         |                            Distribuição de Documentos                 |                      Webdutos  

4 –                                                                                                                                         www.webdutos.com.br 
 

TECNOLOGIA 

Utiliza bancos de dados SQL de alto desempenho e funciona em rede acessáveis através de 

um navegador de internet, como Internet Explorer®, sem a necessidade de instalação de 

softwares adicionais nas estações de trabalho dos usuários. 

A tecnologia utilizada pelo Qualidoc permite o acesso simultâneo de número ilimitado de 

usuários (qualquer limitação ocorre apenas em função do hardware onde está instalado o 

banco de dados). 

 

ACESSO 

A estrutura de acesso utilizada pelo Qualidoc permite o acesso via intranet (interno) e/ou 

acesso externo (via internet) pelos canteiros ou escritórios em uma obra extensa.  Para isso, 

satisfeitos os requisitos de segurança, o Qualidoc se comporta como um site que reflete em 

tempo real as entradas de dados dos técnicos realizadas em qualquer um dos canteiros. 

 

 

WEBDUTOS 

A Webdutos é uma empresa que fornece softwares voltados para gestão de obras e empresas 

de engenharia.  

Para conhecer outros produtos visite nosso website ou solicite uma apresentação técnica. 

 

 

Conheça outros softwares produzidos pela WEBDutos: 

 

www.webdutos.com.br 

 

http://www.webdutos.com.br/

