NOSSO
SISTEMA

O Assessor Digital é um sistema online de gerenciamento,
cadastro e filiação online para partidos políticos, que têm
como maior benefício proporcionar uma comunicação direta,
ativa e filtrada com as executivas dos diretórios, políticos,
filiados, membros e eleitores. Além do sistema online, a
nossa solução conta também com um aplicativo mobile que
está publicado nas lojas Apple Store e Google Play.
Gerencie sua base de dados de forma simples e rápida, e
ainda, administre campanhas e ações de gestão, ampliando
as oportunidades de crescimento do partido e seus
diretórios.

VANTAGENS
DO SISTEMA

SAIBA EM CLIQUES
01. Quantas pessoas o diretório tem cadastrado.
02. Quantos cargos eletivos o partido possui.
03. Quem são os membros do diretório de
determinada cidade.
04. Quantas executivas completas o partido possui.
05. Quantas comissões provisórias têm no partido.
06. Quem são os presidentes dos diretórios.
07. Como foi o desempenho do partido nas eleições.
08. Como está o crescimento do partido por regiões
e cidades.
09. De forma fácil envie documentos e editais para
membros e executivas do diretório.
10. Tenha acesso a métricas e gráficos inteligentes.
11. Quais cadastrados estão fazendo aniversário.

FUNCIONALIDADES
FUNCIONALIDADES
DO
DO SISTEMA
SISTEMA

INTEGRAÇÃO COM
O WHATSAPP
Sim, é possível usar também em nosso sistema o
WhatsApp como uma ferramenta de comunicação e
interação. O serviço de mensagens multiplataforma,
que conta com um grande número de usuários em
todo o mundo, cada vez mais se firma como um
grande aliado no marketing político. E assim
integramos ao sistema esse poderoso aplicativo, ou
seja, os usuários podem enviar mensagens direto
para os cadastrados no diretório.
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MÓDULO DE
CADASTRO
Tenha um completo e dinâmico formulário
de cadastro. Nessa interação do Assessor
Digital os usuários do sistema efetuam
cadastros de políticos, colaboradores,
simpatizantes, funcionários e membros do
diretório, inserindo seus:
Dados pessoais
Dados políticos
Dados profissionais
Dados do diretório
Resultados eleitorais
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MÓDULO ELEIÇÕES
Uma campanha eleitoral não pode mais se
restringir às ferramentas tradicionais de
divulgação. Assim como acontece com
empresas, é necessário considerar o
ambiente online dentro de uma estratégia,
como o Whatsapp, por exemplo, que tem
grande poder de popularização das
mensagens. No módulo eleição do nosso
sistema, o partido cadastra, gerencia e
administra campanhas e resultados de
candidatos a cargos eletivos dentro dos
seus respectivos diretórios.
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PERFIL DOS
CADASTRADOS
Após cadastrar o usuário na base de
dados do sistema, os gestores do
diretório tem acesso a tela de perfil
desses cadastrados, e nesta página
contém todos os dados cadastrais e
que foram inseridos, e seus
respectivos resultados políticos,
tornando a visualização de dados
simples e objetiva.
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MÓDULO
DIRETÓRIOS
Executivas / comissões
provisórias
Perfil completo dos
diretórios
Resultados eleitorais

Nessa interação o partido efetua o
cadastro de todos os diretórios
municipais existentes dentro do estado.
Com isso, na hora de cadastrar pessoas
para cargos da executiva, o usuário
direciona o cadastro para seu respectivo
diretório, tornando o sistema dinâmico e
inteligente. E ainda oferece o relatório em
PDF para impressão do documento oficial
da executiva partidária.
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CARGOS ELETIVOS
Cadastre, edite e gerencie todos os
candidatos, pré candidatos e eleitos a cargos
políticos dentro do diretório e seus
respectivos resultados. Nesse módulo do
sistema o partido consegue gerenciar esses
dados, proporcionando estratégias eficazes
de comunicação. Formulário de cadastro:
Dados pessoais
Dados políticos
Dados profissionais
Dados do diretório
Resultados eleitorais
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EXECUTIVAS E
COMISSÕES
Através dessa interação o partido consegue efetuar
a gestão de todas as executivas estaduais e
municipais, ou seja, administra, imprime relatórios
oficiais, busca cargos dentro do partido, e ainda,
exporta esses dados em planilha excel ou arquivo
PDF.
Cadastro de executivas
Cadastro de comissões provisórias
Exportação em planilhas
Perfil das executivas
Perfil das comissões provisórias
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FILTRO DE
BUSCA
Nosso sistema oferece um
mecanismo de filtro completo, com
múltiplos parâmetros de busca,
sendo assim, o usuário poderá obter
informações cada vez mais precisas
e de forma simples, de todos os
cadastrados na base de dados do
partido.
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IMPORTAÇÃO DE
DADOS
Você já tem a sua planilha excel com
todos os dados do diretório? Não se
preocupe, através do nosso módulo de
importação, é muito simples e rápido
inserir esses dados da planilha
diretamente no sistema. Isso mesmo,
através dessa funcionalidade o diretório
pode migrar os dados formatados em
planilha diretamente para o sistema.
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GRÁFICOS E DASHBOARDS
Dashboard nada mais é do que um painel de
controle de informações, ou seja, ele
representa o detalhamento de informações,
simplificando dados complicados, ajudando
na tomada de decisões e no
acompanhamento de metas. Pensando
nisso, criamos um dashboard dinâmico e
inovador, com gráficos inteligentes que vão
ajudar os gestores no crescimento do
partido no estado.
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ENVIO DE
DOCUMENTOS
Documentos
Atas
Ofícios
Resoluções
Avisos
Convenções
Informativos

Através desse módulo de upload de
arquivos, o diretório envia documentos de
forma simples e rápida para seus
membros, filiados e executivas.
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GOOGLE AGENDA
Através da integração com o Google
Agenda o partido cadastra e gerencia
todos os eventos do partido. Nessa
funcionalidade os usuários ficarão
sempre informados da agenda oficial
de eventos do diretório.
Adicionar compromissos
Visualizar compromissos
Editar compromissos
Buscar compromissos
Busca filtrada dos agendamentos
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FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
DIGITAL
Com o objetivo de modernizar e facilitar a filiação
partidária, desenvolvemos em nosso sistema uma
funcionalidade em que o diretórios efetuam a
filiação partidária de forma digital e dinâmica. Em
cliques o partido ganhará novos membros.
Formulário de cadastro de filiação
Documento de filiação para assinatura
Gestão de filiados no partido por diretório
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MÓDULO
ETIQUETAS
Com objetivo de enviar telegramas,
cartas, convocações oficiais ou até
mesmo mala direta através do correio,
nosso sistema oferece uma opção para
impressão de etiquetas. E todo esse
processo é feito de forma simples e
rápida, já incluso o mecanismo de busca
filtrada.
Gere etiquetas
Filtro de busca para gerar etiquetas

INFORMAÇÕES
CONTATO

MATRIZ - SÃO PAULO

COMERCIAL - BRASÍLIA

Av. Anápolis, 100 Sala 1009
Bethaville - Barueri / SP
CEP: 06465-134

Rua 10A QSB 4, 06
Taguatinga Sul - Brasília / DF
CEP: 72015-540

11.94755.6664
11.4194.3760

61. 9296.6199
61.99650.0717

EMAIL
vendas@sistemaassessordigital.com.br
www.sistemaassessordigital.com.br

