
A SCORING procedeu à integração do Blogue de Gestão de Empresas, TOP PME, e do seu Diretório 
de Empresas Certificadas SCORING, numa única plataforma, em www.scoring.pt, agregando 
todos os seus conteúdos.

No imediato, o objetivo foi concentrar num único sítio na internet toda a informação, designada-
mente sobre as certificações e sobre as empresas certificadas, evitando-se a dispersão de aces-
sos e o reforço da marca SCORING.

A médio prazo, a integração agora efetuada será essencial para avançarmos com uma área de 
empresas, onde planeamos concentrar a informação concreta sobre cada entidade (selos, certifi-
cados, etc), bem como parte da comunicação que hoje se faz via e-mail.

    O que muda para as empresas? Têm de fazer alguma coisa?

Para as empresas nada muda e não têm de fazer nenhuma alteração.

O diretório de empresas, anteriormente disponível em toppme.pt/empresas, passa a estar dispo-
nível em scoring.pt/empresas, acessível também através da opção do menu Empresas/Diretório 
de empresas certificadas. O diretório foi melhorado em termos de design e passa agora a oferecer 
uma consulta e análise de dados mais rápida e intuitiva, possibilitando a otimização da gestão de 
tempo, e uma pesquisa de empresas certificadas mais pormenorizada.

NOTA IMPORTANTE: o endereço das páginas das empresas em toppme.pt/NomedaEmpresa está 
a ser automaticamente redirecionado para scoring.pt/empresas/NomedaEmpresa. Significa que 
as empresas não necessitam de fazer nenhuma alteração aos links que estão a apontar para a 
sua página na plataforma toppme, porque esses mesmos links mostram agora a página nova em 
scoring.pt.

O blogue de gestão e empresas, que anteriormente estava em toppme.pt/blog, também foi trans-
ferido para o site da SCORING (scoring.pt/blog). Ainda estão a ser desenvolvidas novas funcionali-
dades.

    Conheça a sua nova página em scoring.pt

Convidamo-lo a visitar o Website da SCORING em www.scoring.pt e navegar nos nossos menus 
para saber todas as novidades. Aproveite e aceda à página da sua empresa: verifique se tem 
alguma atualização e envie-nos a nova informação para que a possamos atualizar.
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COMUNICADO

SCORING integra blogue/diretório 
TOP PME no site scoring.pt


