
A Arquiconsult é uma empresa de consultoria 
especializada em sistemas de gestão, colaboração e 
business intelligence (soluções de gestão abarca 
ERP e CRM). 

O grupo Arquiconsult conta com mais de 140 
consultores, com larga experiência em projectos 
nacionais e internacionais, especializados na 
implementação de sistemas de gestão, integrações 
e business intelligence.

A Arquiconsult oferece soluções adaptadas aos mais 
variados sectores de actividade, permitindo uma 
resposta integrada e dirigida às necessidades 
específicas dos negócios dos seus clientes.

Com mais de 500 projetos de sistemas de gestão 
implementados em 4 continentes, e com mais de 
40% da sua faturação anual de origem internacional, 
a Arquiconsult é hoje uma empresa com capacidade 
de entrega global, com escritórios em Lisboa, Porto, 
Luanda e Barcelona.

A Arquiconsult é Gold Certified Partner 
da Microsoft, sendo uma empresa de referência 
na implementação das soluções de gestão 
Microsoft Dynamics.

A Arquiconsult Microsoft Dynamics 365 
Business Central

GERAL

A Arquiconsult conta com a maior equipa de consultores Certificados 
em Portugal, o que lhe permitiu implementar, com sucesso, 
os maiores e mais complexos projetos de Dynamics 365
Business Central.

Lisboa I Porto I Barcelona I Luanda

O Microsoft Dynamics 365 Business Central é um ERP (Software de 
Gestão Integrada) que permite, a qualquer empresa, usufruir das 
melhores práticas de negócio, com um custo de posse adequado à 
sua dimensão.
Esta solução caracteriza-se pela facilidade de implementação, 
simplicidade de utilização e capacidade de se adaptar a cada negócio.

Características da solução Dynamics 365 
Business Central: 

       Gestão financeira facilitada
Controle de forma intuitiva todas as vertentes financeiras da empresa, 
assegurando em simultâneo o cumprimento das obrigações 
estatutárias e de reporte legal.
       Cadeia de abastecimento eficiente e automatizada
Aumente a visibilidade sobre toda a cadeia logística e um maior 
controlo sobre os processos de compra e armazenamento.
        Vendas inteligentes e melhor suporte pós-venda
Maximize as oportunidades de receita e melhore o suporte ao cliente 
       Realize projectos dentro do prazo e do orçamento
Monitorize o progresso dos projectos e a execução do orçamento com 
dados em tempo real e controlo dos recursos disponíveis.
      Optimize as operações
Agilize as operações de produção e armazenamento, reduzindo 
custos e cumprindo os prazos de entrega acordados.

INSTITUCIONAL



Microsoft Dynamics 365 
Finance & Operations 

Solução ERP flexível e escalável da 
Microsoft, direcionada a empresas de 
média e grande dimensão.

 
É uma sistema de gestão dirigida para empresas 
internacionais, onde a realidade operacional e 
estratégica implica a necessidade de uma solução 
que permita a fácil visibilidade global dos recursos 
em cenários de multi-site espalhados pelo mundo.
O Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 
está em conformidade com toda a legislação e 
regulamentação portuguesa.
Uma solução que responde às mais diversas 
necessidades funcionais dentro da empresa, desde 
os recursos humanos, área financeiras e gestão de 
operações, para além de funcionalidades específicas 
para a indústria de retalho. 
Uma solução que lhe permite ampliar as 
oportunidades de negócio, modificar processos e 
diferenciar o seu negócio.
Esta solução está totalmente integrada com 
software Microsoft (Microsoft Office, Sharepoint e 
infraestrutura base) o que permite tirar partido de 
investimentos existentes, diminuir o custo total de 
propriedade (TCO) e apoiar a inovação na sua 
organização. 
O interface é similar ao Microsoft Office, permitindo 
um rápido entendimento funcional. 

Em Portugal a Arquiconsult é 
responsável pelo desenvolvimento 
oficial da Localização Portuguesa, que 
adapta o Microsoft Dynamics 365 
Finance & Operations aos requisitos 
fiscais e legais de Portugal. 

Retalho

Solução líder mundial para a área de retalho, baseada numa 
plataforma única, totalmente integrada com o Microsoft Dynamics 
365 Business Central.

É utilizado em mais de 74 mil lojas distribuídas por 130 países,
incluindo Portugal. A funcionalidade da solução permite endereçar
processos de negócio que vão desde o ponto de venda, passando
pelas operações de loja e gestão de inventário, terminando nas
operações de BackOffice.

A escalabilidade e flexibilidade da solução coloca o LS Retail num 
patamar distinto de todas as outras soluções de Retalho.

Funcionalidades-Chave: 
    Gestão completa dos processos de retalho
    Integração nativa com as restantes áreas do ERP
    Gestão de cartões de fidelidade
    Cross-selling e marketing direcionado
    Otimização de compras/inventário
    Controlo de fraudes

Benefícios para a empresa: 
    Controlo de transações desde o POS até à contabilidade
    Centralização de dados mestres
    Decisões baseadas nos dados atualizados em tempo real

Gestão de Resíduos

O sistema integrado de Gestão de Resíduos, enwis) é uma solução 
vertical, desenvolvida sob a tecnologia Microsoft Dynamics 365 
Business Central, que permite a gestão completa de todas as áreas 
relacionadas com a gestão de resíduos, aumentando a sua 
produtividade e eficiência. 

Das suas funcionalidades salientamos:
   Gestão Comercial/Gestão de contratos
   Faturação (Resíduos, Serviços e Aluguer de Equipamentos)
   Planeamento e Gestão de Rotas
   Receção, Expedição e Armazenagem de Resíduos    
   Tratamento e Produção

Enwis) é software certificado que lhe garante uma gestão rentável, 
pelo reduzido impacto financeiro da ferramenta e pela adequação da 
solução às particularidades da atividade. 

Áreas de Negócio

www.arquiconsult.com



Microsoft Dynamics 365 
(Sales and Marketing, Customer Service, 

Project Management and 

Field Service Management)

O Microsoft Dynamics 365 faz parte de nova geração de 
aplicações de negócio inteligentes, concebidas à medida das 
necessidades específicas de cada atividade – Vendas e Marketing, 
Serviço ao Cliente, Gestão de Projetos, Gestão de Serviços
no Terreno – acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar e
a partir de qualquer dispositivo.
Com uma ampla gama de funcionalidades, Microsoft Dynamics 365 
oferece uma solução completa, com um interface intuitivo e totalmente 
integrado com as principais ferramentas de produtividade utilizadas em 
ambiente empresarial, nomeadamente, Office 365, Outlook, Skype, 
Sharepoint, assim como PowerBI, Azure e LinkedIn.

Razões para adquirir Dynamics 365:

   Utilização do Microsoft Outlook como ferramenta central para 
gerir clientes e contactos da organização. 
   Aumento da eficácia operacional nos métodos de trabalho
do dia-a-dia;
   Adapta-se facilmente aos requisitos de cada negócio;
   Integração com outras ferramentas da organização de forma
a reduzir quebras de informação;
   Entrega de informação correta às pessoas certas;
   Campanhas de Marketing orientadas por tipo de cliente;
   Funcionalidade de pesquisa global multi-entidade a partir
de qualquer ecrã;
   Visualização de relações hierárquicas entre entidades;
   Processos de Negócio configuráveis, robustos e realistas. Disponíveis 
também em entidades personalizadas;
   Dashboards disponíveis em tablets iOS e Android.

Logística e Transportes

Software de gestão concebido para empresas de serviços 
logísticos, desde transporte de mercadorias, distribuição,
trânsitos e armazenagem.

Solução internacional, com provas dadas nos diversos mercados, o 
NaviTrans é muito mais que um addon certificado para o Microsoft 
Dynamics 365 Business Central.  

Constituído por três grandes áreas, Transportes, Trânsitos e Logística, 
o NaviTrans permite-lhe para além do controlo dos processos core de 
negócio, gerir as restantes áreas da sua organização, como por 
exemplo, recursos humanos, gestão financeira e CRM.

comercial@arquiconsult.com

Business Intelligence

A Arquiconsult, fruto da sua vasta experiência de implementações ERP 
em sectores de atividade tão variados como, retalho, transportes e 
logísticas, gestão de resíduos, serviços, entre outros, reuniu um 
conhecimento que lhe permite compreender a especificidade de cada 
atividade e, por isso, adaptar as ferramentas de análise de forma a 
obter os indicadores que realmente importam ao gestor.

Porque pode o gestor ter confiança nas soluções 
de business Intelligence que a Arquiconsult 
lhe coloca ao dispor?

     Facilidade de utilização 
     Capacidade de análise onde quer que se encontre
     Independência das fontes de dados 
     Adaptado a qualquer sector de atividade
    Ajustado à evolução do seu negócio
     Disponível on-line e on-time
     Tecnologia comprovada
     Investimento reduzido

Qmobile

A solução móvel para a gestão de armazéns, desenvolvida pela 
Arquiconsult,  foi concebida para suportar, de forma simplificada, 
os principais processos da operação de armazém. 

Os seus colaboradores tornar-se-ão mais eficientes, cometendo 
menos erros, uma vez que, a solução móvel de gestão de armazéns 
fornece os meios e informação necessários para agilizar as operações.

Desburocratize processos e aumente a eficiência de 
sua equipa. 

    Agora, pode modernizar processos, antes assentes na utilização
de formulários, ou documentos em papel, com a solução de 
mobilidade Qmobile totalmente automatizada e integrada com
o seu sistema operacional. 

    Irá reduzir significativamente o nº de erros e aumentar a eficiência 
ao nível das operações. 

    Todos os registos, associados à movimentação de produto, são 
validados através da leitura de código de barras, evitando assim, 
equívocos por parte do utilizador.

Com QMobile os utilizadores aprendem, rapidamente,
a dominar a solução e a atingirem um elevado grau de eficiência
nas operações do armazém.



Continia

A solução de gestão documental que faz a diferença no seu negócio. 

O Continia Document Capture é a melhor e mais abrangente solução 
para digitalização de faturas ,e outros documentos, diretamente no 
Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

Permite o registo automático de documentos, workflows avançados
e arquivo digital, pesquisável em texto completo, que otimiza e 
automatiza todos os processos de fluxo de trabalho.

Employee Portal

O Employee Portal é uma solução, Web, que permite estabelecer 
uma interação mais direta entre colaboradores. Permite, 
adicionalmente, a atualização da informação, em tempo real,
de forma descentralizada.
 

Esta solução tem como principal objetivo acompanhar de perto 
os seus colaboradores, as suas necessidades, melhorando o 
desempenho do capital humano da organização.  

Benefícios da solução:

    Centralização e informatização da informação
    Gestão de dados pessoais
    Contactos públicos
    Armazenamento de documentos
    Quem é quem na organização
    Consulta de recibo de vencimento
    Gestão de faltas e ausências
    Marcação de trabalho suplementar
    Marcação de férias
    Gestão da formação
    Avaliação de Desempenho
    Notificações automáticas (E-mail)
    Fácil adaptação a novos requisitos de negócio
    Aplicação à imagem da sua empresa

Projetos Internacionais

Arquiconsult
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A Arquiconsult possui uma equipa de profissionais 
especializados, no planeamento e execução 
de projetos internacionais , que lhe permite 
implementar projetos nos mais diversos 
pontos do Globo. 
Apresentamos uma experiência no mercado que 
nos coloca como um dos parceiros mais aptos para 
desenvolver o seu projeto além-fonteiras, 
comprovado pelas nossas referências.

Razões que fundamentam ter 
a Arquiconsult como parceira 
na sua internacionalização: 

    Suporte direto local em Portugal, Espanha e 
Angola e com uma rede de parceiros que nos 
permite chegar a mais de 70 países. Tudo isto faz 
da Arquiconsult o seu parceiro certo para a 
solução ‘roll out’ internacional que procura para 
a sua empresa.
    Uma equipa experiente, com formação contínua, 
certificações Microsoft, que comprovam 
conhecimento, e experiência no terreno. 
    Garantia de um processo simplificado, e pouco 
burocrático e acompanhamento. Cost-transparency 
durante o decorrer do seu projeto.
    Implementações rápidas e eficientes, com base 
em modelos comprovados, seguindo as melhores 
práticas a nível mundial. 


