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O Sistema IDO foi desenvolvido pela Spotfokus em 2013 e desde então tem vindo a sofrer 
constantes alterações para suprir todas as necessidades enfrentadas atualmente pelas 
associações.

Este documento resume as principais funcionalidades do sistema.
Assim, a IDO é constituído por duas componentes:
• Uma Aplicação Móvel desenhada para sistemas operativos Android, acompanhada dos 
necessários equipamentos (smartphone e impressora bluetooth portátil).
• Uma Aplicação Web, acessível através de um browser em qualquer sistema operativo.

INCLUI



Aplicação Móvel



A potente aplicação Android, em permanente ligação 
com os nossos servidores web, permite ao cobrador, 
através das suas credenciais, aceder a um conjunto de 
funcionalidades desenhadas para facilitar a cobrança e 
o controlo de valores.

Credenciais

Filtros

Mapa

Além de poder visualizar todos os associados na sua 
conta, diversos filtros à disposição do cobrador, permitem 
ajustar a cobrança à metodologia de cada um:
• Todos em atraso
• Nas próximidades (através de coordenadas GPS)
• Numa rua específica (por nome ou coordenadas)
• Directamente por qualquer dado de cada associdado
• Os mais recentes 

Através do mapa, o cobrador pode verificar a dispersão geográfica dos seu sócios, 
acompanhada dos indicadores de estado de cobrança por mancha gráfica no mapa 
(diagrama semáforo).

Aplicação Móvel

Um simples indicador gráfico facilita a percepção 
na lista de sócios do estado de cada sócio: em 
dia ou em atraso acompanhado do nível de 
gravidade (1, 2, 3 e 4 ou mais meses)



Cobrança Quotas

Aviso de Passagem

O cobrador pode seleccionar o conjunto de 
meses que o associado pretende pagar e com 
um simples clique emitir o recibo do pagamento.

Este acto regista imediatamente o pagamento 
no sistema, para que todos os dados disponíveis 
na secretaria sejam reflexo da situação actual 
exactamente como se encontra.

Se o associado não se encontrar, o cobrador pode deixar um aviso de cobrança, que 
poderá assegurar a sua comissão durante um determinado período caso o associado 
liquide as suas quotas na secretaria.

O cobrador pode também ser autorizado a editar dados do associado, de 
forma a apoiar o trabalho administrativo.

Pode ainda agrupar conjuntos de sócios (como famílias) reduzindo a 
quantidade de dados de cada pesquisa. Ao cobrar o sócio principal, pode 
no mesmo acto cobrar todo o grupo.

Aplicação Móvel



Extratos

Layout Depósitos

Mensagens

Através dos extratos, pode verificar-se para cada 
intervalo qual o total de cobrança e comissões 
atribuídas ao cobrador.

O menu Depósitos, apresenta um histórico de 
depósitos, permitindo também carregar os dados 

de um novo depósito bancário.

Esta função pode ainda ser associada a um limite 
de valor em posse do cobrador, bloqueando a 
cobrança a partir de um determinado valor, só 

desbloqueável por depósito.

Através do sistema de mensagens o cobrador pode 
comunicar com a secretaria, ou com determinado 
cobrador da associação.

Aplicação Móvel



Através da aplicação web os cobradores podem controlar a sua cobrança no final do dia e gerir 
os seus associados mediante as permissões que lhes sejam dadas.

A secretaria pode, em tempo real, acompanhar o trabalho dos cobradores na rua.

Através deste potente software web, é possível inscrever novos associados e editar os dados 
dos restantes, efetuar cobrança na secretaria, enviar comunicados e trocar mensagens com 
todos os cobradores, bem como responder aos pedidos de cada um deles.

Em função das necessidades de cada associação, será preparado um conjunto de relatórios, 
complementados com diversos filtros, como:

• Estado e histórico da cobrança
• Relatórios dos resultados dos cobradores
• Depósitos bancários e saldos por cobrador
• Listagem de associados nos seus diversos estados
• Emissão de avisos e circulares
• Etc.

Aplicação Web



Estas são as principais funcionalidades que desenvolvemos com as diversas Associações 
com quem já trabalhamos.
No entanto, sabemos que cada Associação tem a sua própria realidade e apresenta 
diferentes necessidades.

Nesse sentido, IDO é um sistema elástico, que será moldado às necessidades de cada 
entidade para que estejam disponíveis todas as funções imprescindíveis à boa gestão 
das cobranças.

Dispomos também de soluções para serviços complementares, igualmente adaptado às 
necessidades de cada Associação, como por exemplo para gestão de clínicas, donativos, 
etc., É ainda possível integrar o sistema IDO com softwares já existentes (programa de 
facturação, entre outros). 

Com a IDO todos os dados da sua associação estarão seguros. As bases de dados de 
atividade e de associados ficarão armazenadas nos nossos servidores na Cloud, com 
backups automáticos e regulares, estando sempre garantidas a disponibilidade e a 
segurança das mesmas.

Pode gerir as permissões de acesso ao sistema, estabelencendo diferentes níveis. 
Assim, poderá definir que tipo de dados podem ser editados, ou mesmo consultados, 
por cada funcionário da organização, assim como verificar quem fez determinada ação 
no sistema.

Tenha o controlo total da sua Associação! 
A qualquer altura, em qualquer lugar, pode aceder a todos os dados, em tempo real.

Com a IDO, não só a cobrança, mas o funcionamento geral da sua entidade serão 
revolucionados.
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