


Fundada em 1990, são mais de  

25 anos de experiência 
 
 

Focados exclusivamente no  
 

Segmento Registral e Notarial  



ESTADOS ATENDIDOS 21 

Mais de  
16 mil usuários  

conectados 
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155 Colaboradores distribuídos: 
 
-  Na Sede em Curitiba  -  (1200 m2) 

-  Nos escritórios: 
 
-  São Paulo 
-  Rio de Janeiro 
-  Brasília 
-  Salvador 



Totvs: LÍDER em desenvolvimento de software de 
gestão (ERP) na América Latina 

PARCERIA COMERCIAL 



CERTIFICAÇÕES na 
CLASSE  



Atendemos todas as atribuições 
Tabelionatos e Ofícios 





 
                                                                                       
 



 
                                                                                       
 



INTEGRAÇÕES 



REGISTRO ELETRÔNICO 

Desde 2006 - Parceira na 

INTEGRAÇÃO 
com a central 



Prov.317/2016  

Apoio no Desenvolvimento  
CENTRAL DO REGISTRO ELETRÔNICO  

de Minas Gerais 



REGISTRO ELETRÔNICO 

INTEGRAÇÃO 
 



REGISTRO ELETRÔNICO 

INTEGRAÇÃO 
com a Central	  Eletrônica	  

de	  Informações	  dos	  

Serviços	  Notariais	  e	  

Registrais	  do	  de	  Mato	  

Grosso	  (CEI) 



RESPOSTAS 
WORKSHOP IRIB 



Qual a portabilidade entre os sistemas concorrentes ?  
 
Os dados são públicos e de responsabilidade do titular do 
Cartório;  
 
Havendo necessidade de portabilidade dos dados, a ESCRIBA   
permite o acesso ao banco de dados em um formato padrão de 
mercado; 
 
 



Em que estágio está o sistema REGISTER em relação ao Registro Eletrônico:  
 
 
-  Para a central da ARISP/IRIB o sistema está preparado para as operações já 

definidas e em funcionamento no portal; 

-  Os padrões da ARISP/IRIB são utilizados por outros estados como é o caso de 
PERNAMBUCO , onde a ESCRIBA também atende; 

-  Atuamos em estados que utilizam a central da ANOREG-DF e estamos em 
processo de homologação junto ao AMAZONAS; 



Em que estágio está o sistema REGISTER em relação ao Registro Eletrônico:  
 
 
 
-  Atuamos em Minas Gerais e estamos em processo de integração com a  

central do CORI-MG 
 
 
-  Atuamos em Mato Grosso e estamos integrando nossos sistemas aos padrões   
    da  CEI – ANOREG/ MT 



Qual o cronograma de implantação para os nossos clientes se integrarem as 
CENTRAIS?  
 
 
Para as CENTRAIS já disponíveis como: SÃO PAULO, MINAS GERAIS, MATO 
GROSSO, DISTRITO FEDERAL e AMAZONAS o sistema REGISTER já está 
adequado para atender imediatamente aos serviços já disponibilizados por cada 
CENTRAL. 



Quais as dificuldades para integrar com as Centrais?  
 
-  Falta de padrões entre as CENTRAIS, o que ocasiona um RETRABALHO para 

a integração com cada CENTRAL;  

-  Alterações constantes dos layouts enviados e alterações de cronogramas pelas 
CENTRAIS;  

- Curto prazo para desenvolvimento das integrações com as CENTRAIS; 
 



Quais as dificuldades para integrar Clientes com as Centrais?  
 
-  Falta de CONEXÃO com a INTERNET; 

-  Internet com velocidade muito baixa (menos de 1 mbps);  

-  Falta de cadastro do RETROATIVO;  

-  Ausência de matriculas e documentos DIGITALIZADOS; 
 



Que recursos são necessários para a implantação do Register? 

-  Mão de obra qualificada com conhecimentos básicos de informática e com 
domínio das rotinas do Cartório; 

-  Servidor de BANCO de DADOS e IMAGENS, dimensionado de acordo com o 
número de estações de trabalho,  com redundância (Windows ou Linux) 

-  Sistema de Backup local e remoto (nuvem); 
 
-   Banco de dados ORACLE / My-SQL; 
 
-  Estações de trabalho com sistema operacional Windows 7 ou Superior; 



Que recursos são necessários para a implantação do Register? 

-  Cabeamento de rede estruturado e certificado; 

-  Switch´s gerenciáveis; 

-  Firewall, Antivírus 

-  Conexão com Internet com no mínimo 2 mbps 

-  Profissional de TI para manutenção de Hardware, redes e softwares (windows, 
antivirus, backup local, etc) 



Qual o tempo necessario para a implantação do Register: 
 
 
Depende do tamanho do Cartório e do número de estações de trabalho que o 
mesmo contratar; 
 
Depende do formato de treinamento contratado; 
 
Em média 15 dias úteis 
 

 



Qual o custo para a implantação do Register: 
 
 
Depende do número de estações de trabalho que o mesmo contratar; 
 
Depende do PROJETO de treinamento contratado; 
 
Depende da região em que se encontra o Cartório; 
 
 
 
 



Joelson Sell 
Diretor Exp. Novos Negócios 
Joelson.sell@escriba.com.br 

41-2106-1212 
41-9681-8572 
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