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Modernizar a 

sociedade, 

relações sociais 

e económicas.

O SmartPortals vem responder a um desafio: transformar e modernizar empresas, organizações e 
suas regiões, aproximando pessoas e instituições. Ao gerar inovação, promove oportunidades de 
negócios e serviços, dinamizando a partilha de informação.

Como associar e 
promover a 
inovação entre 
entidades, serviços
e utilizadores? 

Como criar
oportunidades para 
desenvolver a 
sociedade e as 
empresas? 

Como otimizar
recursos em
múltiplos cenários?

A Solução

A |create|it| é uma empresa líder na criação soluções on-line de suporte ao negócio, eficazes e inovadoras, caracterizando-se por um forte 

alinhamento estratégico com os seus clientes, trazendo-lhes vantagens competitivas e liderança no mercado. Focada no desenvolvimento de 

soluções de alta qualidade, a |create|it| aposta na criação de valor e retorno do investimento, no sentido de associar as melhores experiências e 

resultados aos projetos. Desenvolve soluções multi-plataforma, soluções de colaboração, portais e serviços de integração, especializada em 

SharePoint, BizTalk Server, Windows Azure e tecnologias Cloud, incluindo Office 365.

O SmartPortals da |create|it| suporta múltiplos portais independentes ou interligados. Cada portal 

tem o seu próprio domínio e look & feel. Dispõe de um conjunto de componentes funcionais, 

aplicáveis aos diferentes portais, totalmente flexíveis na sua utilização, tais como a partilha e 

importação de conteúdo, pesquisa avançada, filtros por localização, mapas interativos e 

redimensionamento de imagens.
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• Otimização de infraestrutura tecnológica

• Gestão de conteúdos centralizada

• Promoção de oportunidades de negócio e partilha de informação

• Gestão eficiente de infraestrutura

• Identidade visual em que cada portal tem o seu próprio design, conteúdo

e arquitectura

• Preparado para a escalabilidade

• Otimização de custos de manutenção

Benefícios

Contacte-nos para mais informações: 
info@create.pt / +351 218 140 488

Inovar para 

gerar eficiência 

e soluções 

eficazes.

Tecnologia

Microsoft

Top de Funcionalidades

• Partilha e importação de conteúdo

• Pesquisas avançadas

• Pesquisa com previews de resultados

• Mapas interativos

• Pesquisa livre em todos os portais

• Redimensionamento de imagens

• Design e interface diferenciado

• Otimizado para SEO

• Multi-idioma

• Multi screen

O desafio


