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PRIMAVERA BSS

Usufrua
das tecnologias
de última geração

Beneficie do melhor da Cloud e dos sistemas
instalados: segurança e rapidez nas operações
mais complexas, juntamente com acesso
à informação em qualquer lugar.

O passado foi Windows,
o futuro será Cloud e
o presente são os dois!
Hoje, todos estamos familiarizados com tecnologia que nos permite aceder à informação
em qualquer lugar através dos mais diversos
dispositivos. Todos consultamos a internet para
ações triviais como saber o estado do tempo
antes de sair de casa, efetuar investimentos
simples ou realizar a reserva de um restaurante.
O acesso a informação e aplicações certas,
no momento oportuno, permite-nos tomar
decisões melhores e realizar ações de forma
rápida e cómoda.
É fundamental conseguir esta agilidade também
na vida das organizações, onde diariamente
equipas multidisciplinares dão o seu melhor
contributo para o sucesso do negócio. Porém,
o seu máximo esforço não chega! É necessário
o suporte de ferramentas tecnológicas que
permitam maximizar esse esforço e converter
as suas competências em valor acrescentado.

Tecnologia de gestão para o futuro.

Já imaginou se na sua empresa todos tivessem
a possibilidade de realizar as operações relevantes para o exercício das suas funções no
momento e local adequados?
Já imaginou se o seu ERP conseguisse ajudar
os utilizadores de forma inteligente? E pudesse
estar disseminado nos diversos dispositivos e
equipamentos? O acréscimo de produtividade
seria enorme!
O futuro empresarial passará cada vez mais pela
capacidade de tomar as melhores decisões
num curto espaço de tempo, pela capacidade
de adaptação rápida ao contexto cultural, social,
económico, fiscal e tecnológico. E para lá chegar
só há um caminho: investir em soluções tecnológicas que sejam verdadeiros aliados na adaptação constante a todo este contexto, mas que
simultaneamente garantam uma gestão sólida,
segura e rigorosa do negócio.
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O ERP do futuro

A PRIMAVERA proporciona-lhe
tecnologias capazes de enfrentar
com sucesso os novos desafios
da empresa digital e a segurança
de mais de 25 anos de experiência.

A mobilidade é um requisito essencial para os
negócios atuais. Permitir o acesso ao sistema
a colaboradores que não estão no escritório,
ou até a interlocutores externos à organização,
resulta em ganhos significativos de produtividade e qualidade de serviço.
Mas este conceito de mobilidade já não é apenas o acesso a aplicações Web (que executam
em Navegadores Web), mas antes o acesso a
sistemas que operam em múltiplos ambientes
integrados em infraestruturas Cloud acedidas
através da internet. Isto viabiliza o uso das
aplicações nas mais variadas tecnologias
e dispositivos.
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Prepare já a sua empresa
para os próximos tempos
Inteligente, integrado, tecnologicamente
avançado e funcionalmente sólido.
Tenha um ERP que possa levar consigo para
onde é mais necessário, mas que não perca
a maturidade e produtividade das operações
de backoffice, onde é fundamental garantir
um alto desempenho.
Deixe-se surpreender por mecanismos
inteligentes, verdadeiramente aliados
do seu negócio.
Esta é a visão das soluções de gestão
PRIMAVERA. Uma simbiose de tecnologias
de última geração aliadas a uma plataforma
sólida e robusta, com mais de 30 mil empresas
utilizadoras e 25 anos de experiência, que lhe
proporcionam a segurança, produtividade
e a agilidade necessárias para enfrentar com
sucesso os desafios da era digital.

PRIMAVERA BSS
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Uma plataforma aberta
que simplifica a integração
entre vários sistemas
e equipamentos.
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Fluidez da informação
para equipamentos móveis
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Facilidade de desenvolvimento

Integração com micro serviços
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disponíveis via web
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Capacidade de integração

Tecnologia standard, atual

com qualquer dispositivo (REST)

e aberta
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Um sistema híbrido que alia
a solidez de processamento
com a facilidade de acesso
em qualquer dispositivo

Ganhe produtividade nas operações de
backoffice ao mesmo tempo que tira partido
da cloud, da mobilidade e da internet
Cada vez mais é necessário garantir que as
operações de backoffice são efetuadas em
ambientes que promovam os mais elevados
níveis de produtividade e desempenho.
Falamos de cálculo e processamento salarial,
gestão de contas correntes, reconciliações
bancárias, gestão de tesouraria, análise contabilística, consolidação de contas, reporting
legal e fiscal, entre outras.
A execução eficiente destas operações exige
um sistema robusto e com interfaces mais
densos, uma profunda capacidade de resposta
em ambientes com múltiplos acessos e
operações simultâneas.
O ERP PRIMAVERA conjuga a solidez de operação com a facilidade de acesso aos dados.
Por um lado, dispõe de aplicações destinadas
à mobilidade, que tiram o máximo partido das
caraterísticas dos dispositivos onde são usadas,
e por outro inclui aplicações de produtividade,
desenhadas para dar resposta aos ritmos mais
exigentes de operação.

Ligação entre o mundo Cloud
e as soluções instaladas
Imagine um cenário em que o técnico de
recursos humanos recebe uma mensagem
do sistema a informar que estão disponíveis
novas tabelas de IRS e a questionar se pretende efetuar a sua atualização no sistema.
Ou o responsável pelas compras recebe
os coeficientes de atualização monetária,
ou as tabelas atualizadas dos códigos postais.
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Interessante, não é?
Esta é a interpretação que a PRIMAVERA faz da
Cloud: um mundo de possibilidades de criação
de valor para as empresas, através de micro
serviços que levam até ao sistema de gestão,
informação útil, no momento certo.

PRIMAVERA BSS

Coloque as mais recentes
tendências de inovação ao serviço
do seu negócio. Ganhe capacidade
preditiva e profundidade analítica
com este acelerador de resultados.

Inteligência artificial
ao serviço do seu negócio
A era digital nunca esteve tão perto do
seu negócio
O ERP PRIMAVERA está mais inteligente e
basta deixá-lo ligado à internet para que as
suas capacidades evoluam. Mecanismos
de Machine Learning, Big Data Processing,
Gamification e outras técnicas de última
geração foram associadas a conceitos de
negócio, de modo a poderem acrescentar
valor às organizações e contribuírem para uma
eficiência administrativa sem precedentes.
ECHO, o seu assistente virtual

Consulte os dados dos clientes
onde quer que se encontre.

Desfrute de um assistente virtual que interpreta
padrões de utilização, alerta para erros potenciais e mostra informação útil que permite
antecipar cenários e agir preventivamente em
prol de uma maior rapidez e assertividade.
O ECHO ajuda a manter os dados dos seus
clientes atualizados, deteta entidades que
podem influenciar o negócio e antecipa alguns
cenários de risco.
Este assistente de negócio pode ficar
encarregue de executar processamentos mais
demorados e é capaz de o fazer aproveitando
as horas de menor intensidade de uso do
sistema. E no final, até envia uma notificação
com os resultados das tarefas que executou.

Tecnologia de gestão para o futuro.
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3.

A tranquilidade de um sistema de atualizações automáticas contínuas que garante o
acompanhamento permanente e atempado da
evolução legal, fiscal e tecnológica.

4.

A versatilidade de um sistema multimoeda,
multilíngue e adaptado ao contexto cultural,
legal e fiscal de vários mercados, que suporta
a sua estratégia de expansão internacional.

5.

O acompanhamento de um parceiro tecnológico que está sempre ao seu lado, desenvolvendo inovação que contribui para a evolução
permanente da sua empresa.

Tudo o que precisa para
uma gestão de sucesso
Muitas vezes, depois de optar por uma solução
de gestão, percebe que não é fácil adaptá-la
aos processos internos da sua empresa;
integrá-la com outras aplicações e plataformas;
encontrar suporte técnico rápido e próximo;
acompanhar atempadamente a evolução legal,
fiscal e tecnológica; contactar com o fabricante
ou descobrir profissionais com competências
técnicas adequadas para extrair o máximo
proveito das funcionalidades disponibilizadas.
Ao optar pelas soluções PRIMAVERA tem
a certeza de encontrar todo o apoio necessário
para fazer o seu negócio evoluir rumo
à era digital. Usufrua de vantagens como:
1.

2.
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Uma rede de 400 parceiros certificados,
com profundas capacidades de adaptação dos
sistemas às suas necessidades específicas, que
garantem um apoio de qualidade e proximidade.
Uma bolsa de milhares de profissionais
certificados pela PRIMAVERA Academy, que
facilita o acesso a recursos qualificados e aptos
para rapidamente contribuírem para o sucesso
do seu negócio.

Mais rapidez nas operações e certeza
nos resultados
Tire partido de uma tecnologia de painéis
de informação relacionada que interpreta
as suas necessidades e dá-lhe a informação
correta, no momento adequado. Rápido e
sem falhas.
Assente numa base tecnológica única de painéis
de gestão, o ERP PRIMAVERA auxilia a execução
de operações através da abertura automática
de grelhas com informação que complementa
as ações que estão a ser executadas. Com esta
tecnologia ganha rapidez na execução e
segurança nos resultados.

PRIMAVERA BSS

Familiarização rápida, utilização intuitiva,
experiência agradável e facilidade de
adaptação às preferências de cada um
e às necessidades de cada organização.

Uma solução à medida de
cada um e de cada empresa
A interação com o sistema é verdadeiramente
diferenciadora. Cada um tem a liberdade
de adaptar a solução como entender. Pode
ajustar o ambiente de trabalho em função das
necessidades individuais ou do perfil de uso.
Desta forma, os dados e as operações mais
frequentes estão sempre à mão e aquelas
que não interessam podem ficar ocultas.
A usabilidade é sentida desde o primeiro minuto
de utilização. A facilidade com que se trabalha na
solução e a eficiência dessa interação permitem
a realização de tarefas com menos esforço, mais
rapidamente e sem erros. O aumento de produtividade está garantido!

Elevada extensibilidade reduz custos
de especialização ao seu negócio
Além da possibilidade de ajustar a interface,
pode também acrescentar novas funcionalidades, conforme as especificidades do seu
negócio. A plataforma PRIMAVERA é aberta e
amplamente extensível, proporcionando uma
fácil adequação a cada negócio. A tecnologia
utilizada agiliza o desenvolvimento de funcionalidades à medida, reduzindo o custo total de
propriedade.
Por se tratar de uma plataforma aberta, simplifica
também a integração com diversos sistemas,
aplicações ou plataformas, constituindo-se como
uma base sólida e transversal para a gestão
global do seu negócio.
Através deste núcleo central de gestão obtém
um controlo rigoroso e transversal das operações, otimiza o reporting e a condução estratégica do negócio.

Tecnologia de gestão para o futuro.
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Crie relações fortes
com os seus clientes
Ferramentas integradas de gestão de
toda a jornada de compra simplificam
o planeamento, execução e controlo
do ciclo comercial.

Ganhe mais eficiência
ao longo de todo o
ciclo comercial
A atividade comercial tal como a conhecíamos
deixou de existir. A concorrência é planetária,
os potenciais clientes estão dispersos por
inúmeras plataformas. Comunicar valor, gerar
confiança, conquistar clientes e construir
relações duradouras é cada vez mais difícil.
À quantidade avassaladora de informação que
circula pelos diferentes meios, junta-se o elevado
grau de conhecimento dos potenciais clientes.
Diferenciar-se, ganhar relevância e conquistar
a confiança nunca foi tão difícil. Só com o apoio
de tecnologia é possível comunicar valor na
hora certa, converter leads em clientes e ganhar
verdadeiros embaixadores das marcas.
O ERP PRIMAVERA simplifica a implementação
de estratégias comerciais ajustadas à era digital, através de um conjunto de automatismos
interligados que geram eficiência ao longo de
todo o ciclo comercial, desde as operações de
marketing e pré-venda, passando pelos processos comerciais, até à gestão da fidelização
de clientes e serviço pós-venda. Tudo integrado
com as restantes áreas do negócio.
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PRIMAVERA BSS

Garanta uma força de vendas
mais focada nos resultados e
obtenha clientes satisfeitos,
que recomendam a sua marca.

Gestão eficiente de
contactos e oportunidades
Tal como no relacionamento interpessoal,
no contacto com o mercado não há uma
segunda oportunidade para criarmos uma
boa primeira impressão.
Por mais ajustadas que sejam as mensagens
ou muito bem segmentado que esteja o
público-alvo, só com o auxílio de tecnologia
poderá interagir na hora certa, propor valor na
altura adequada, converter no momento exato
e alimentar um relacionamento de confiança,
que perdure.
Aproveite todas as possibilidades de interação
para posicionar o seu negócio, através
da tecnologia disponível para si no ERP
PRIMAVERA.
Uma área exclusiva com ferramentas de suporte
à Gestão de Contactos e Oportunidades simplifica a gestão da carteira de clientes e agiliza
a relação com potenciais clientes; centraliza
a gestão das atividades diárias da equipa
comercial e de marketing; permite-lhe rastrear
as oportunidades de negócio que estão em
pipeline; elaborar propostas e orçamentos
muito rapidamente; criar encomendas com
apenas uns cliques e ainda acelerar os
processos de cobrança.
A sua força de vendas estará mais focada nos
negócios e a trabalhar para ter clientes felizes,
fiéis e que recomendam a sua marca.
Acompanhe os resultados
das vendas em qualquer lugar.

Tecnologia de gestão para o futuro.
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Já não se justifica dedicar mais
tempo a tratar das questões
administrativas do que a vender!

Celeridade nos processos
de venda
Com o ERP PRIMAVERA pode focar-se na
conquista e retenção de clientes. As operações
administrativas são tratadas rapidamente por
automatismos que controlam as regras de
preços, encomendas, expedições, tratamento
de impostos, câmbios, avenças, prestações,
documentos comerciais e financeiros, cumprindo sempre com rigor a legislação vigente.
Processos simples nas vendas online
e ao balcão
Encontre aqui tudo o que precisa para vender
de forma fácil e rápida, seja ao balcão ou online.
Com o POS tem garantida a simplicidade de
utilização e a rapidez nas vendas ao balcão,
e o facto de estar nativamente integrado
no backoffice PRIMAVERA garante que
toda a informação flui para os restantes
intervenientes. Sem sincronizações.

Agilidade administrativa
com a faturação eletrónica
Certamente já reparou: os processos comerciais dão origem a inúmeros documentos que
é preciso tratar. Notas de encomenda, faturas,
notas de crédito, notas de débito, recibos, etc.
Grande parte do trabalho administrativo das
empresas reside aqui, e grande parte dos erros
também! Hoje está provado que uma solução
de faturação eletrónica, que suporta o tratamento digital e integração automática destes
documentos, gera eficiência nas organizações.
Experimente! Os resultados são incríveis.
Recebimentos mais ágeis
Para que a eficiência seja global, depois da
venda concretizada, é importante que não
existam desculpas para atrasar o recebimento.
Disponibilize aos seus clientes formas rápidas
de pagamento através do serviço de pagamentos eletrónicos. Este serviço imprime
uma referência Multibanco nas faturas e a
liquidação pode ser efetuada de imediato via
homebanking, multibanco ou payshop.
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PRIMAVERA BSS

Transforme os inputs que recebe
do mercado em informação
comercial valiosa para a conquista
e retenção de clientes.
Nunca se deixe surpreender
pelos resultados das vendas
Ofereça um serviço
pós-venda de excelência

Acompanhe a par e passo os resultados
das vendas, para que possa agir
em tempo oportuno.

A qualidade do serviço pós-venda é um dos
mais importantes fatores de fidelização a
uma marca. Conquiste definitivamente as
preferências dos seus clientes com o apoio
da tecnologia certa.

Aceda a diversos mapas atualizados,
e prontos a usar, que mostram em tempo
real os resultados das vendas, análises
comparativas de resultados por períodos,
análises de vendedores, resumos de vendas,
análises de filiais e secções, produtos mais
vendidos, análises de clientes, etc.

O ERP PRIMAVERA simplifica a gestão das
atividades de suporte técnico, manutenção,
reparação e gestão de contratos. Disponibiliza
um conjunto de automatismos que auxiliam
a calendarização dos serviços, a gestão da
agenda dos técnicos, o cumprimento das
condições contratuais, a movimentação
de stocks de artigos necessários para as
reparações, a introdução de despesas ou
a faturação de contratos.
Deixe a tecnologia tratar das burocracias!
Ganhe tempo para se dedicar àquilo que
faz bem: pensamento estratégico, análise
de rentabilidade, otimização operacional.

Tecnologia de gestão para o futuro.

Uma aplicação complementar ao ERP dá-lhe
toda a informação útil a partir de um sistema
que conhece bem – o Excel.
Através desta aplicação avalia o desempenho
individual dos comerciais, a concretização de
objetivos, comparação de resultados entre
períodos, entre outros dados que lhe dão uma
visão profunda sobre o departamento comercial.
E se estiver fora do escritório, basta aceder
à App e consultar os resultados das vendas
em tempo real, no seu telemóvel.
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Confie a contabilidade e a área
financeira da sua empresa
a uma solução sólida
Ganhe tempo para se dedicar
ao que realmente faz a diferença:
análise estratégica para tomar
as melhores decisões.

Com o ERP PRIMAVERA, toda a informação com
relevância contabilística é integrada num centro
financeiro, a partir do qual é feita a contabilidade
de gestão, analítica e financeira da sua empresa.
Tudo flui para que haja coerência e os relatórios
de gestão sejam de confiança.
Conheça o seu negócio a fundo e extraia
a máxima rentabilidade com uma solução
que lhe garante:
›› Automatização de operações críticas
›› Rapidez e facilidade de introdução
de documentos
›› Ferramentas robustas de cálculo financeiro
›› Segurança e rastreabilidade dos registos
contabilísticos
›› Integração da informação dos diversos
módulos
›› Cumprimento das obrigações legais e fiscais
›› Planeamento de necessidades de tesouraria
›› Controlo financeiro de projetos
›› Múltiplos relatórios de gestão
›› Acesso a informação consolidada
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Rapidez na gestão administrativa
Os mecanismos de produtividade estendem-se
por toda a solução, desde a Contabilidade Geral,
Orçamental, até à Analítica. A rapidez de introdução de documentos e a celeridade dos processos conduzem o departamento administrativo
e financeiro a um novo patamar de produtividade
e eficiência. Por um lado, inúmeros automatismos
eliminam operações morosas e muito sujeitas
a erro. Por outro, a amplitude da integração
garante a transposição da informação relevante
contabilisticamente para área da contabilidade.
Mais agilidade para os Escritórios
de Contabilidade
E se a rapidez é essencial para todas as áreas
de atividade, para os Escritórios de Contabilidade é vital. Por isso, disponibilizamos uma
ferramenta aceleradora de operações que
automatiza os lançamentos de documentos
e a respetiva reconciliação, de modo a reduzir
o custo de operações repetitivas. Com este
acelerador das operações há mais produtividade e agilidade na organização interna
do trabalho do próprio Escritório.

Contabilidade sólida
Qualquer que seja o seu setor de atividade,
a moeda de faturação ou os modelos
contabilísticos, a Contabilidade PRIMAVERA
é a solução que lhe garante eficiência e o rigor
da informação.
Aqui obtém um tratamento integrado dos
processos. E se toda a gestão da sua empresa
estiver centralizada na contabilidade, então
os movimentos executados na contabilidade
podem refletir-se automaticamente na conta
corrente, tesouraria ou imobilizado. Sempre
com rastreabilidade, para que saiba a origem
dos movimentos.

PRIMAVERA BSS

Rigor na gestão
das contas correntes

A Contabilidade PRIMAVERA garante-lhe celeridade,
rigor e segurança no tratamento de operações como:

A solução proporciona-lhe uma gestão eficiente
das cobranças e pagamentos associados a
múltiplos tipos de contas correntes; planos de
pagamentos; encontro de contas entre pendentes e respetiva rastreabilidade; liquidação
de dívidas em mora; remessas bancárias;
tratamento de letras ou gestão de processos
de Factoring e Confirming.

Conferência de movimentos

Tudo está pensado para que não lhe falte
nenhum dado. Acompanhe as disponibilidades
e responsabilidades financeiras da sua empresa
em tempo real ou de forma previsional, para
que tenha a informação certa para tomar sempre
as melhores decisões.

Tratamento de custos diferidos

Cálculo de diferenças cambiais realizadas e potenciais
Apuramento automático do IVA e pedidos de reembolso
Justificativos de IVA, recapitulativos e retenções
Apuramento de resultados e tributação autónoma

Tratamento de fluxos de caixa pelo método direto
Emissão dos mapas oficiais
Suporte a planos de contas alternativos
Reporte contabilístico

Simplifique o lançamento de
documentos com o PRIMAVERA
Accounting Automation.

Tecnologia de gestão para o futuro.

15

Usufrua de automatismos
que simplificam ao máximo
a gestão de tesouraria.

Confiança absoluta
nos dados da tesouraria
Obtenha um controlo absoluto sobre todo
o tipo de fluxos monetários. No ERP PRIMAVERA
os movimentos de tesouraria são tratados com
todo o rigor e sem falhas. Um encadeamento
de operações garante-lhe rapidez e certeza
da informação. A comunicação dos documentos bancários é automática, tal como
a respetiva reconciliação e subsequente
liquidação de pendentes em conta corrente.
Tudo num só passo!
A solução permite-lhe gerir múltiplos tipos
de contas e operações bancárias específicas
como transferências entre contas, capitalização
de aplicações financeiras, transferência de
cheques, gestão de cheques pré-datados ou
movimentos bancários a ocorrer no futuro.
Permite-lhe ainda consultar a posição bancária
agregada, diária e completa.
Se precisar de gerir contas financeiras do tipo
caixa, tem tudo o que precisa. O sistema auxilia
operações como diários de abertura/fecho,
com impressão da respetiva posição e emissão
de talão de depósito.
Os automatismos disponibilizados na área de
tesouraria do ERP PRIMAVERA asseguram-lhe:
›› Redução de falhas nos valores e prazos
dos pagamentos e recebimentos
›› Aumento da eficácia das cobranças
›› Automatização de lançamentos

Informação de apoio
à decisão
Obtenha análises financeiras rápidas e sempre
atualizadas. Através da solução XLS Financial,
dentro do próprio MS Excel©, acede a análises,
indicadores e estatísticas que lhe permitem
rapidamente decidir com base em informação
atualizada e fidedigna.
Com o mínimo de esforço e em poucos
segundos extrai dados concisos e atualizados
que ajudam a perceber como está a performance das várias áreas da empresa,
por exemplo:
›› Resultados Brutos e Líquidos
›› Relatórios de Custos e Proveitos
›› Demonstração de Resultados
›› Balanço e Balanços comparados
›› Demonstração de Resultados
Comparados e Rácios diversos

Consolidação de contas
automática
Com o crescimento das organizações, existe
uma grande tendência para a criação de grupos
económicos liderados por uma empresa-mãe.
Nestas situações, surge a necessidade de
apresentar contas consolidadas, um processo
contabilístico exigente.
O ERP PRIMAVERA disponibiliza-lhe automatismos de consolidação de contas que lhe
permitem consolidar saldos pelos métodos
integrais, parciais ou por equivalência
patrimonial; consolidar contas financeiras,
fluxos de caixa, analíticas ou centros de custo.

›› Produtividade na conferência de valores
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Uma ferramenta de reporting
disponibiliza mapas de
resultados sempre atualizados.

Rapidez na entrega
das declarações fiscais

Ferramentas
de controlling

O cumprimento das obrigações fiscais pode ser
um tormento. As alterações são muito frequentes e obrigam a um acompanhamento contínuo.

O planeamento financeiro e o apuramento
de diferenças entre os valores estimados
e os valores reais constituem a principal
função de gestão. Para que essa função seja
desempenhada com total rigor é fundamental
ter o suporte de um sistema de gestão robusto.

Com o ERP PRIMAVERA, a geração e entrega
das declarações fiscais é simplificada ao máximo.
A solução contempla todas as declarações e
modelos vigentes em Portugal, Espanha, Angola,
Moçambique e Cabo Verde, e é atualizada
antecipadamente sempre que há novos modelos ou obrigações declarativas, sem afetar o
funcionamento normal do ERP.
Nas situações em que as Entidades Oficiais
o permitem, é gerado o ficheiro para entrega
no portal das finanças ou entrega direta via
Web Services. Pode ainda simular cenários
fiscais que ajudam a delinear a estratégia fiscal
mais adequada à sua empresa.

Tecnologia de gestão para o futuro.

No ERP PRIMAVERA tem disponível uma
área de controlling através da qual facilmente
compara custos e avalia a rentabilidade dos
produtos, serviços ou atividades e analisa
a performance de uma unidade operacional,
secção ou departamento.
Tem ainda disponíveis ferramentas para
tratar os custos indiretos e distribuir custos/
proveitos por chaves de distribuição simples ou
calculadas com base em índices estatísticos.
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Dê uma nova dinâmica
à área logística
da sua empresa
Aproveite as melhores oportunidades de compra
e garanta uma gestão eficiente do inventário com
mecanismos inteligentes, que contribuem para
uma maior rentabilidade do seu negócio.
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Ganhe rigor e agilidade
na gestão de stocks.
Gestão eficiente de compras
e inventário
Gerir as compras e os stocks de forma eficiente
é complexo. Exige que se compre exatamente
o que se precisa, no momento oportuno e
com as melhores condições. Comprar a mais
é investimento desnecessário. Comprar a menos
representa a perda de clientes.
A rentabilidade passa muito pela gestão
eficiente das compras e do inventário.
Alcance essa eficiência com o ERP PRIMAVERA.
Este sistema integrado de gestão dá-lhe a
informação necessária para manter o nível
de stocks adequado, otimizar a receção dos
materiais, gerir localizações dos armazéns e
garantir a correta valorização das existências.
Conheça alguns dos mecanismos que vão fazer
a diferença na gestão logística da sua empresa:
›› Aceleradores de trabalho administrativo
›› Processadores de cálculo automático
de necessidades de compra
›› Assistente digital de gestão de propostas
e de fornecedores
›› Controlo de quantidades e valorizações
do inventário
›› Acompanhamento de consumos, entradas
e saídas de stock
›› Ferramentas de cálculo de preços de custo
›› Gestão integrada de armazéns

Mecanismos de cálculo
automático de necessidades
de compra
Independentemente da complexidade dos cenários de projeção de necessidades de compra,
encontrará no ERP PRIMAVERA uma solução
adequada. Pode configurar diversos cenários
de projeção de necessidades de modo a adquirir
as quantidades certas, em função do momento
ou da estratégia pretendida. Caso os cenários
suportados pelo sistema não sejam suficientes,
uma plataforma de extensibilidade permite dar
uma resposta à medida dos seus desejos.
Simplifique a gestão do aprovisionamento
interno e externo
O processamento de requisições internas
permite centralizar as compras a fornecedores.
Nesta solução pode desenhar os fluxos de
compra e os respetivos critérios de aprovação.
Para que o processo seja mais eficiente, tem à
sua disposição um comparador de propostas,
e o próprio sistema ajuda a formalizar as
encomendas.
As mais complexas condições de preços estabelecidas com os fornecedores tornam-se
simples de seguir e sem falhas, sejam estas
condições pré-estabelecidas de forma livre
ou sujeitas a um contrato de fornecimento.
Consegue também acompanhar num instante a
evolução de cada processo de compra (desde
o pedido de orçamento, orçamento, encomenda
até à receção), e ter controlo sobre todos os
processos de compras, podendo inclusivamente
incluí-los nas previsões de existências ou em
novas projeções de necessidades.

Automatismos de atualização
permanente do inventário
simplificam a gestão de stocks.

Tecnologia de gestão para o futuro.
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Simplifique a gestão dos
contratos de compra
a fornecedores.
Mais celeridade e controlo
dos processos de importação

Facilidade de controlo das regras
dos contratos de compra
Também já não precisa de perder mais tempo
com a gestão de contratos. Esta solução dispõe
de mecanismos que auxiliam a criação dos contratos, gestão de garantias contratuais, definição
de cláusulas e gestão do respetivo ciclo de vida.
Disponibiliza ainda análises do volume de negócios (compras) associadas a cada contrato, para
que possa aceder rapidamente a informação
que ajuda a renegociar as melhores condições
com os seus fornecedores.

Gestão de
contratos

Acabe também com os custos adicionais
de estadias prolongadas da mercadoria no
cais de desembarque, devido a dificuldades de
acompanhamento do estado das encomendas.
Nunca mais fique na incerteza relativamente
aos custos totais de um produto importado,
e consequentes dificuldades de cálculo
da margem de lucro. Elimine os processos
administrativos lentos, com falhas
e incongruências de dados.
Com o ERP PRIMAVERA otimiza a organização
da informação sobre as importações,
acompanha o estado de cada processo, controla
os timings de entrega da mercadoria e obtém
um controlo global dos custos envolvidos.
A informação sobre as operações de compra
ao exterior flui naturalmente nas diversas áreas
do ERP, garantindo-lhe celeridade ao longo
do ciclo da compra: desde a seleção e gestão
de fornecedores e despachantes, passando pela
gestão dos documentos comerciais, controlo de
estados do transporte da mercadoria, custos de
seguros, impostos, desalfandegagem, controlo
de cauções, estadias, estado dos contentores,
requisição de fundos e receção da mercadoria.

CRIAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO
APROVAÇÕES E
VERSIONAMENTO
EMISSÃO E RENOVAÇÕES
GESTÃO DE GARANTIAS

Condições
de negócio

VENDAS
COMPRAS
PÓS-VENDA

GESTÃO DE CLÁUSULAS
ANÁLISES E RELATÓRIOS
ANEXOS
EXTENSIBILIDADE
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Nunca mais perca uma
oportunidade devido a
falhas de stock.

Estado dos stocks ao
pormenor e num instante
Gerir o inventário nunca mais vai ser uma dor
de cabeça. A elevada amplitude funcional
associada aos bens transacionáveis garante
o suporte às necessidades mais exigentes,
tais como, gestão multidimensional de artigos,
gestão de números de série, multiunidades,
artigos substitutos e associados, o tratamento
de lotes, datas de criação e validade, fórmulas,
estratégias de sequenciação (FIFO, LIFO, etc.),
perecibilidade, entre muitos outros.
A inventariação é exata e rigorosa, graças à
utilização das técnicas mais sofisticadas de
contagem de artigos, nomeadamente:
›› Contagem com bloqueio total
ou parcial dos stocks
›› Contagem sem bloqueio (a quente)
›› Contagem livre (sem preparação)
›› Contagem sem noção da quantidade
esperada (às cegas)

As diversas operações em armazém, tais como
receções, transferências, recodificações,
composições e decomposições, entre outras,
garantem uma resposta adequada a processos
com elevados níveis de sofisticação.
A transferência de artigos e de stocks permite
recodificar artigos ou transferir quantidades
de um artigo para outro, transferir stocks de
armazém (com ou sem trânsito), de localização,
de lote, de número de série ou de estado.
Garanta a existência dos materiais através
da reserva de stocks
Tenha a certeza que terá o stock necessário
na altura certa. Esta solução permite-lhe
efetuar reservas de stock para um determinado
destinatário, uma encomenda de cliente ou uma
ordem de fabrico. A reserva fica efetuada de
imediato ou logo após receção da mercadoria.

›› Integração com dispositivos de
inventariação

Tecnologia de gestão para o futuro.
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Simplifique a gestão de encomenda
contra encomenda

Acompanhe os estados do stock
em tempo real

A possibilidade de associar as encomendas de
cliente a encomendas a fornecedor garante o
acompanhamento das compras para satisfazer
encomendas de clientes e, adicionalmente,
cativar o stock de modo a que o mesmo fique
automaticamente reservado no ato da sua
receção em armazém.

Eleve a gestão das mercadorias para
o próximo nível. Com esta solução pode
classificar os stocks em função de estados:
stocks previstos, disponíveis, bloqueados,
em quarentena, reservados, em trânsito, etc.
Se precisar de definir estados à medida da sua
empresa, não se preocupe, esta infraestrutura
é totalmente configurável.

PRIMAVERA BSS

Ganhe velocidade na expedição
e receção de mercadorias
Dê ao responsável de armazém uma solução
com a qual dá gosto trabalhar! A área de expedição e receção de mercadorias tem ecrãs
desenhados exclusivamente para o efeito.
Veja o exemplo das receções: processa
a receção de tudo o que há para receber num
único ecrã, sejam encomendas a fornecedor,
devoluções de clientes ou receção de transferências de armazém. No mesmo ecrã podem
ser obtidos dados contextuais e de desempenho, tais como a eficácia do fornecedor, os dias
de atraso, quantidades já recebidas, destino
previsto para os artigos a receber, entre muitas
outras informações úteis.
Simplifique as operações
de picking e packing
Separar e preparar os pedidos para entrega
também é mais simples. O ERP PRIMAVERA
ajuda a criar uma lista de recolha dos materiais
em armazém (picking), consoante vários critérios.
No caso de pretender embalar os artigos
a expedir em unidades de expedição (packing)
também pode contar com a ajuda do sistema.

Exatidão no custeio
e contabilização
Com esta solução pode contar com um modelo
de cálculo do custeio extremamente sólido.
A infraestrutura de cálculo assenta num algoritmo centralizado que implementa conceitos
de última geração e viabilizam a implementação
efetiva do inventário permanente e a total
consistência da sua contabilização.
Os armazéns são associados a Grupos de Custo.
Deste modo, a unificação ou separação de
armazéns para efeitos de cálculo do preço
de custo é totalmente flexível.

Custeio em várias moedas
Se precisar de efetuar o relato financeiro
em duas moedas, a infraestrutura de custeio
calcula os preços em moedas distintas, garantindo que a moeda de reporte possui a mesma
fiabilidade nas diversas análises, mapas de
gestão e de controlo.

Tenha a certeza de que está a
cumprir os timings de entrega,
através de um monitor que ajuda
a organizar as expedições.

Tecnologia de gestão para o futuro.
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Sinta um pico
de produtividade
na gestão de RH
Valorize a componente humana
da sua empresa com uma solução
que envolve os colaboradores,
agiliza as operações e minimiza
os custos administrativos.

Os colaboradores são a força que move o
seu negócio. São valiosos. Mas a gestão dos
Recursos Humanos está repleta de operações
tão morosas, que consomem tanto tempo e
recursos, e que não geram qualquer valor para
a sua empresa! Já parou para pensar nisso?
Operações rotineiras como o processamento de
salários e encargos, ADSE, gestão de contratos,
avaliação de necessidades de formação, organização das ações de Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho (SHST), envio de mapas
legais e fiscais para as entidades oficiais ou
gestão de despesas, férias, faltas e horas extra,
consomem muito tempo e estão muito sujeitas
a erros.
Com as soluções PRIMAVERA, essas tarefas
são automatizadas, por isso, ganha de diversas
formas. Veja algumas delas:
›› Ganha tempo: o departamento de RH
fica com tempo para tratar de assuntos mais
rentáveis
›› Elimina erros: os processos são
automáticos, não há erros
›› Elimina preocupações: o cumprimento
das obrigações fiscais e legais é automático
e está sempre garantido
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Processamentos automáticos,
sem erros nem falhas
Processar salários e gerir encargos são
operações críticas para as empresas. São minuciosas, consomem muito tempo e estão sujeitas
a muitos erros. Com as soluções PRIMAVERA
pode focar-se nas pessoas e não nos processos.
O processamento de salários, remunerações,
sistemas contributivos e retensões para
Entidades Oficiais é automático e em lote,
quer se trate de trabalho dependente,
independente, avenças ou comissões.

PRIMAVERA BSS

Aprove despesas ou
pedidos de férias em
qualquer equipamento.

Aprecie a rapidez de execução
de operações como:

›› Processamento ilimitado de retroativos

›› Acerto automático de faltas e horas extra
em períodos já processados

›› Pagamentos a partir de várias contas
bancárias numa só operação

›› Definição de limites máximos de faltas,
férias, horas extra e vínculos contratuais

›› Alterações mensais para todo o tipo
de remunerações

›› Cálculo e processamento automático
de penhoras

›› Gestão de cartões de refeição

Tecnologia de gestão para o futuro.

›› Gestão de adiantamentos de vencimento
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Usufrua de rapidez e performance
no processamento de salários e
garanta o cumprimento permanente
das obrigações legais e fiscais

Identificação imediata das
necessidades de formação

Facilidade de gestão
de contratos

As necessidades de formação são identificadas
automaticamente de acordo com os requisitos
associados a cada cargo. A partir daí, a solução
ajuda a traçar um plano de formação completo:
gestão do orçamento; organização e realização
das ações (interna e/ou externamente); avaliação;
atualização automática do Curriculum Vitae do
colaborador; registo de presenças/ausências e
reflexão automática no processamento salarial.

Agora já não precisa de estar com preocupações
relacionadas com os períodos experimentais,
renovações e fins de contrato. Um assistente digital
envia um alerta sempre que for necessário intervir.

Relatórios e estatísticas
em poucos segundos
Sempre que são necessários relatórios sobre o
pessoal demora imenso tempo a obter os dados?
E no mês seguinte o trabalho repete-se outra vez?
Agora já não!
Obtenha análises em breves segundos e sempre
atualizadas a partir de uma aplicação simples,
suportada no Excel. Esta aplicação integra com
o ERP PRIMAVERA e dá-lhe um número enorme
de mapas e relatórios com tudo o que precisa saber
sobre o capital humano da sua empresa:
›› Perfil dos colaboradores
›› Absentismo e principais justificações
›› Acidentes de trabalho
›› Custos de formação
›› Distribuição de custos por departamentos
›› Rácios da massa salarial
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O cálculo de indemnizações e proporcionais que
ocorrem no fim dos contratos também é tratado
automaticamente pela solução. Deste modo, tem
a certeza de estar a cumprir todas as regras contratuais e a respeitar o acordado com os colaboradores.

Proteção dos dados em
conformidade com o RGPD
As soluções da PRIMAVERA estão adaptadas à nova
legislação de proteção de dados pessoais, RGPD,
garantindo-lhe a conformidade com os requisitos
legalmente exigidos. Uma área transversal ao ERP
simplifica ações como:
›› Pesquisa e extração de dados pessoais em
todas as soluções PRIMAVERA
›› Anonimização de dados
›› Criação de cópia de base de dados anonimizada
›› Associação de certificado à cópia da base de
dados, garantindo segurança adicional
›› Deteção de incidentes de violação de
dados pessoais
›› Encriptação de documentos e anexos, limitando
o acesso a determinados perfis
›› Encriptação de documentos com dados pessoais

PRIMAVERA BSS

Aceda a ferramentas
colaborativas e móveis que
aumentam a produtividade
na gestão de pessoas

Gestão de processos de
penhoras e pensões de alimentos

Gestão de despesas
sem trabalho administrativo

Cumpra facilmente as exigências legais relacionadas
com processos de penhoras e pensões de alimentos.
As soluções PRIMAVERA incorporam mecanismos
que permitem gerir automaticamente a execução
de penhoras sobre salários e os processos de empréstimos a funcionários, cumprindo as exigências
legais de forma simples, rápida e integrada entre
as áreas de processamento salarial, contabilidade e
contas correntes.

Acumular recibos de despesas em cima da secretária
é coisa do passado! Com as soluções PRIMAVERA os
colaboradores registam as despesas na hora, a partir
de um dispositivo móvel com ligação à internet.
Basta tirar uma fotografia ao documento com o
telemóvel, carregá-la para a aplicação através
de um acesso à internet e associá-la à despesa.
O processo de registo fica completo na hora,
seguindo de imediato para aprovação. Tão simples
quanto isto!

Mobilidade, conectividade
e colaboração
Cada vez mais as pessoas querem ter a informação
à mão. Seja no que respeita à vida pessoal e familiar,
seja no que respeita às questões laborais.

Simplifique os processos
de gestão de despesas.
Veja como é simples com a
plataforma da PRIMAVERA:
›› Registo de despesas através do telemóvel

Tire partido da vulgarização dos equipamentos
móveis com acesso à internet. Através da plataforma
da PRIMAVERA, os seus colaboradores podem
consultar em qualquer lugar os recibos de vencimento, a declaração anual de rendimentos e outras
declarações patronais, marcar férias, faltas e horas
extra, enviar pedidos à organização ou atualizar os
seus dados pessoais. Está tudo à distância de um
acesso à internet.
Já imaginou o tempo que irá poupar? O departamento de RH liberta-se de um grande volume
de trabalho e os seus colaboradores vão apreciar
a autonomia e a facilidade de acesso à informação.
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›› Controlo automático de limites de despesas
›› Tratamento de reembolsos, adiantamentos
e cartões de crédito
›› Reconciliação bancária e encontro de contas
automático no ERP
›› Registo de despesas em múltiplas moedas
›› Controlo de estado de despesas
›› Dashboards com análises sobre montante
e origem das despesas de pessoal
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Simplifique
a gestão legal, fiscal
e contabilística dos ativos
Potencie o rápido retorno do investimento
efetuado nas instalações, equipamentos
e ativos da sua empresa.

Em cada empresa existe uma infinidade de bens.
Bens de mobiliário, equipamento informático
e eletrónico, veículos, máquinas e todo o tipo
de materiais necessários ao desenvolvimento
da atividade.
É complexo gerir o património de uma empresa.
Obedece a normas contabilísticas nacionais
e internacionais muito rigorosas. As soluções
da PRIMAVERA simplificam a gestão dos ativos
da sua empresa – tanto ao nível legal e fiscal,
como contabilístico.

Gestão integrada de todo
o tipo de ativos
Recorra a ferramentas simples e ágeis que
simplificam a gestão de ativos próprios, cedidos,
alugados ou usados, ao longo de todo o ciclo
de vida útil. Facilite a gestão dos processos com
uma solução que auxilia o registo de aquisições,
cálculo de depreciações, lançamento de reavaliações, registo de reparações, alienações e
abate, gestão de apólices de seguros e de
bens afetos a subsídios, etc.
Toda a informação é integrada com as restantes
áreas do sistema de gestão, garantindo um
elevado controlo sobre os bens da sua empresa.
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Garanta o cumprimento das
obrigações legais e fiscais
associadas à gestão dos
ativos da sua empresa.

Identifique facilmente os ativos
da sua empresa
Obtenha uma listagem e descrição completas
do património da sua empresa. Nesta solução
obtém mecanismos que permitem efetuar
operações como:
›› Descrição geral dos ativos
›› Valores e parâmetros de depreciação
›› Elementos de gestão, financiamento
e seguros
›› Cadastro de localização física
e organizacional
›› Emissão de etiquetas para rastreio
dos bens
›› Associação do ativo ao utilizador
respetivo

Associe rapidamente os ativos a projetos
ou centros de custo
Se pretender, poderá rapidamente associar
contabilisticamente cada ativo, na totalidade
ou em percentagem, a determinado projeto,
centro de custo, função ou analítica.
Toda a informação dos ativos é integrada
automaticamente na área de contabilidade,
o que lhe garante um elevado grau de controlo
contabilístico sobre os ativos da sua empresa.

Tecnologia de gestão para o futuro.
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Através do Plano de Depreciação pode criar
vários cenários contabilísticos para a gestão
dos ativos, em conformidade com as regras
fiscais oficiais.
Cenários de depreciação
alternativos
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PRIMAVERA BSS

Apoio na resposta a todas
as questões fiscais
Simplifique também a gestão de toda
a componente fiscal com uma solução que
preenche automaticamente os mapas legais
de alienações e depreciações.

Experimente vários cenários e critérios de
depreciação de ativos, até encontrar o resultado que melhor se ajusta aos seus objetivos.
A simulação das depreciações pode ter por
base diversos cenários e critérios (por exercício,
para todo o parque ou aplicado a alguns ativos).
A possibilidade de simular cenários em
ambiente de teste, sem qualquer ligação
à contabilidade, proporciona-lhe uma visão
de longo prazo da projeção de ativos, logo
no início do exercício ou da vida útil do ativo,
até ao final do exercício.
Calcule depreciações de forma
ágil e automática
Usufrua de mecanismos de cálculo automático
de depreciações. Esse cálculo pode obedecer
a um regime linear preciso (ao dia), duodecimal
ou anual. Nesta solução é muito simples alterar
os critérios de depreciação, lançar depreciações
extraordinárias (a acrescer ou a deduzir), registar
perdas por imparidade e posterior recuperação,
registar reavaliações legais (por decreto) ou
contabilísticas (por valor de mercado ou por
custo de reposição).
No caso dos bens subsidiados, a solução
controla automaticamente a reserva
de reavaliação e rendimentos diferidos.

O preenchimento
automático dos mapas
legais e fiscais acelera
a resposta à fiscalidade.
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Desfrute de um aliado no cumprimento
da fiscalidade associada à gestão dos ativos
da sua empresa. As soluções PRIMAVERA
aceleram os processos, garantindo-lhe:
›› Conformidade com as normas contabilísticas nacionais e internacionais (IFRSs)
associadas ao património da sua empresa
›› Suporte às justificações legais integradas
com os critérios de processamento
das depreciações
›› Emissão dos mapas de depreciações/
amortizações, reavaliações, mais/menos
valias em formato oficial para todas
as geografias onde a PRIMAVERA está

Mapas e estatísticas
sempre atualizadas
Obtenha rapidamente extratos de todas
as alterações patrimoniais possíveis:
aquisições, abates, alienações, depreciações
extraordinárias, reavaliações, perdas por
imparidade, etc.
Para analisar completamente o património
estão disponíveis balancetes contabilísticos
ou por elemento de gestão (centro de custo,
função ou projeto), bem como mapas de apoio
para apólices, seguros, mais-valias reinvestidas,
avaliação patrimonial, benefícios fiscais,
variação de taxas e outras estatísticas.
Com os relatórios e mapas de gestão
disponibilizados, passa a conhecer em detalhe
a situação contabilística dos ativos da sua
empresa, o que lhe permite tomar as melhores
decisões de investimento/desinvestimento.
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Melhore a capacidade
de decisão com informação
consolidada e sempre atualizada

Aceda a indicadores
de gestão que ajudam
a consolidar o negócio
e a aumentar os resultados.

No ERP PRIMAVERA encontra funcionalidades
específicas de controlling que asseguram
o controlo da atividade financeira, através
de ferramentas que permitem avaliar o desempenho e estabelecer as ações necessárias com
vista ao cumprimento das metas estabelecidas.
Apuramento imediato de custos, proveitos
e rentabilidade de cada projeto
Gerir financeiramente projetos ao longo do
tempo pode constituir um ponto crítico do
negócio. Saber exatamente quais os consumos
associados a cada projeto, subsídios e financiamentos, gerir condições, materiais e meios
envolvidos, requisições efetuadas, folhas de
obra, faturas geradas, adiantamentos ou garantias bancárias é fundamental para o controlo do
negócio.
Com o ERP PRIMAVERA obtém uma visão
global dos projetos em curso. Toda a informação
fica integrada centralmente, proporcionando
um controlo financeiro na ótica dos custos,
proveitos e rentabilidade.

Apoio na repartição do orçamento
de investimento
Pode controlar os projetos (ou qualquer tarefa)
na ótica de custos, proveitos ou de tesouraria
(fluxo de caixa), através de uma área dedicada
exclusivamente ao Controlo Financeiro de
Projetos. Assim, é mais fácil atribuir prioridades
e repartir o orçamento de investimento por
projetos, fase ou rúbrica.
Ao nível orçamental, pode definir várias
versões do orçamento, sem perder o controlo.
A rastreabilidade da solução permite-lhe ver
sempre o histórico das alterações efetuadas.
A informação registada integra com as principais
componentes do ERP. Deste modo, é assegurada
uniformização de processos, consistência da
informação e otimização de recursos. A solução
ajuda a fazer uma distribuição equilibrada dos
custos por Centros de Custo, de acordo com um
plano hierárquico e Chaves de Repartição.
Pode associar a cada conta uma percentagem
dos custos fixos, ou fazer a redistribuição
quando introduz os montantes.
As análises e balancetes por centro de custos
asseguram o controlo sobre o estado
de cada conta.
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Obtenha análises comparativas que
ajudam a orientar o negócio rumo a
uma competitividade crescente.

Apoio à faturação

Rigor na prestação de contas

A solução dá-lhe ainda apoio à faturação
dos projetos, de acordo com os consumos
efetuados ou por tranches, gerindo de um modo
centralizado os documentos de venda, compra,
stocks e de tesouraria. As operações comerciais
registadas nas filiais são sincronizadas na
estrutura central. Assim, é mais fácil ter
o controlo global da empresa.

A rapidez de reporting e a consolidação da
informação contabilística são essenciais na
gestão empresarial. É na qualidade da informação financeira que reside o principal alicerce
da tomada de decisões. Esta solução agiliza a
consolidação das demonstrações económico-financeiras, não só na ótica do cumprimento
das obrigações legais e fiscais, como numa
perspetiva de análise de gestão. Obtém ainda
informação contabilística consolidada.

Análises de rentabilidade sempre atualizadas
A tecnologia dos documentos internos, incluída
nesta solução, agiliza a fluidez dos dados entre
a área de gestão de projetos/obras e as áreas
logística e financeira. Assim, tem acesso a mapas
e análises que o auxiliam na tomada de decisão,
nomeadamente:
›› Análises de rentabilidade, custos
e proveitos para cada fase do projeto
›› Consumos detalhados, com informação
de recursos associados
›› Custos de Pré-venda e Pós-Venda
por projeto

Rapidez de extração de relatórios
Explore os dados do ERP sem qualquer restrição,
recorrendo às inúmeras potencialidades
de cálculo do Microsoft Excel.
Com a solução da PRIMAVERA, pode trabalhar
diretamente no Microsoft Excel toda a informação
das áreas Financeira, Vendas e Recursos
Humanos do ERP. Esta flexibilidade reflete-se
numa enorme capacidade de exploração
da informação, com a grande vantagem
de trabalhar sempre sobre dados
continuamente atualizados.

›› Análises na perspetiva do cliente,
do projeto e da empresa
›› Justificação dos montantes apresentados

Tecnologia de gestão para o futuro.
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Uma solução global
para o seu negócio
Ligue todas as peças do puzzle do seu
negócio através do ERP PRIMAVERA,
seja qual for a sua área de atividade.

Gestão integrada de todos
os processos de negócio
O ERP PRIMAVERA é uma solução central de
gestão que liga as diversas áreas operacionais
da sua empresa através de uma plataforma
tecnológica que faz a gestão das atividades
comerciais e de marketing, compras e inventário,
gestão contabilística e financeira, ativos
e recursos humanos.
Por se tratar de uma solução integrada,
a informação flui pelas diversas áreas,
disponibilizando-lhe inúmeras análises e
relatório de gestão que permitem conhecer o
negócio em detalhe.
Esta plataforma suporta também os processos
de fabrico, o reporting financeiro, legal e fiscal
e integra com aplicações de gestão que levam
até ao seu telemóvel a informação que quer
receber a cada instante.
Integre os processos de fabrico para obter
um maior controlo do negócio
É complexo articular todas as peças da gestão
de uma empresa do setor industrial. São imensas,
mas todas indispensáveis. Só uma gestão sólida
e integrada de todas as áreas funcionais,
interligando máquinas, pessoas e processos,
lhe garante controlo e rentabilidade.

Tecnologia de gestão para o futuro.

Manufacturing agiliza todas as operações –
desde a gestão de encomendas, passando
pelo aprovisionamento de matérias-primas,
subcontratação, planeamento da produção,
controlo de qualidade, manutenção de equipamentos, orçamentação, gestão de stocks e
expedição, até à gestão estratégica e financeira.
Obtenha uma gestão integrada
dos projetos e obras
Impulsione os resultados através de uma
gestão integrada dos processos operacionais,
administrativos e financeiros.
Com a solução PRIMAVERA Construction
otimiza a gestão da obra, desde a resposta
a concursos, passando pela negociação,
adjudicação, orçamentação, planeamento,
subempreitadas, execução e controlo,
até à análise da rentabilidade.
Acede ainda a aplicações que lhe permitem
consultar no terreno informação importante
para obra, efetuar pedidos e reportar situações.
Com as soluções PRIMAVERA consegue
acompanhar a obra em tempo real, onde quer
que se encontre.

35

10 Razões
para escolher
PRIMAVERA
Estabilidade
e solidez
Experiência de 25 anos a
acompanhar a gestão diária de
empresas de todos os setores de
atividade, em vários mercados.

Evolução
tecnológica
contínua

Segurança
no cumprimento
da fiscalidade

Acesso contínuo a tecnologia
de topo para a gestão
do seu negócio.

Acompanhamento atempado
e contínuo da evolução fiscal
de vários mercados.

Simplicidade
de utilização

Facilidade
em encontrar apoio
técnico e recursos
qualificados

Sistema intuitivo, simples,
fácil de usar, que se ajusta às
necessidades de cada perfil.

Rede de 400 parceiros de negócio
assegura um acompanhamento
próximo. Certificação contínua
de utilizadores garante o acesso
a profissionais capazes de extrair
o máximo potencial das soluções.
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Tecnologia
de última geração

Rapidez nas
operações diárias

Sistema híbrido, que integra
soluções tradicionais com a
Cloud e promove a conectividade
com equipamentos móveis.

Digitalização de processos e
mecanismos de inteligência artificial
aceleram as operações e transportam
a sua empresa para a era digital.

Facilidade
de adaptação
ao negócio

Integração simples
com outros sistemas
e aplicações

Tecnologia extensível, que
proporciona uma rápida
adequação ao seu negócio.

Integração com diversas aplicações,
plataformas e sistemas de informação
proporciona uma gestão integrada e
coesa de negócio

Adaptação a diversos
mercados
Solução utilizada em diversos mercados europeus e africanos, suporta
o processo de internacionalização
da sua empresa.

Tecnologia de gestão para o futuro.
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PRIMAVERA
Business Software Solutions
www.primaverabss.com

ANGOLA
Luanda
Rua Engº Armindo de Andrade
Nº 63, 1º Dto
Miramar, Luanda

PORTUGAL
Braga
Edifício PRIMAVERA
Lamaçães
4719-006 Braga
Lisboa
Edifício Arquiparque II
Av. Cáceres Monteiro, Nº 10, 6º
1495-192 Algés
www.primaverabss.com/pt
T (+351) 253 309 900
T (+351) 919 204 462
comercial@primaverabss.com

www.primaverabss.com/ao
T (+244) 222 440 450
comercial_ao@primaverabss.com

MOÇAMBIQUE
Maputo
Av. Vladimir Lenine, Nº 174
Ed. Millennium Park – Torre A
8º Andar Esq.
Maputo
www.primaverabss.com/mz
T (+258) 21 303 388
comercial_mz@primaverabss.com

ESPANHA
Madrid
Calle Gabriel García Márquez, 4,
1ª Planta 28232 Las Rozas, Madrid
www.primaverabss.com/es
T (+34) 910 606 874
comunicacion@primaverabss.com

CABO VERDE
Ilha de Santiago
Rua Achada Santo António
Prédio da Câmara de Comércio
e Serviços de Sotavento (CCISS) Piso 2
Cidade da Praia
www.primaverabss.com/afr
T (+238) 356 37 73
comercial_cv@primaverabss.com
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/company/primaverabss
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