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A Arquiconsult

Microsoft Dynamics CRM

A Arquiconsult é uma empresa de consultoria de sistemas de informação,
assente em tecnologias Microsoft, com o título de “Gold Certified Partner”,
composta pela equipa de consultores com maior experiência a operar em
Portugal.

A Arquiconsult apostou, desde o início, no Microsoft Dynamics CRM
devido às suas características de facilidade de utilização, flexibilidade e
facilidade de gestão, tendo realizado um conjunto de implementações em
clientes das áreas logísticas, financeira, jurídica, formação, entre outras.

Atualmente, conta com um grupo de mais de 80 consultores, portadores
de um elevado conhecimento em integrações com outros sistemas, tendo
sido frequentemente referidos a clientes internacionais para as suas
implementações.

Permite estabelecer uma visão 360 graus de interações com os clientes,
planear, implementar e medir campanhas de marketing de uma forma
mais eficiente através de análise de tendências de compra, otimizando
assim o retorno sobre o investimento (ROI).
Disponibiliza ferramentas de análise de vendas, marketing e serviços de
atendimento ao cliente. É uma solução perfeitamente integrada com
outras ferramentas de produtividade Microsoft como Office, Outlook e
SharePoint.

Microsoft Dynamics NAV

As 10 razões para comprar Dynamics CRM:
1.

O Microsoft Dynamics NAV é a melhor ferramenta que uma PME, que
procura uma solução integrada e que cubra todos os seus processos de
negócio, pode adquirir. A facilidade e rapidez de implementação, a
simplicidade de utilização e a capacidade de evoluir com o seu negócio,
sustentam esta afirmação.
A Microsoft investe continuamente na evolução do Dynamics NAV e é
neste sentido que lança no mercado a mais recente versão do Microsoft
Dynamics NAV. Esta versão constitui um marco na sua evolução,
apresentando-se como uma ferramenta que pode verdadeiramente
impulsionar a produtividade da sua empresa.
Com efeito, todo o desenho do produto foi centrado nos seguintes
vetores:
Familiaridade: O NAV trabalha e tem aspeto gráfico de outras
ferramentas Microsoft que os utilizadores estão habituados a usar.
Adaptabilidade: O NAV está preparado para ser integrado com
outras tecnologias Microsoft
Produtividade: O NAV automatiza os seus processos de negócio
críticos e adapta-se às particularidades da sua empresa.
Suporte à decisão: O NAV disponibiliza a informação certa ao
utilizador que necessita dela.
A Arquiconsult é um dos maiores implementadores de Microsoft
Dynamics NAV em Portugal, possuindo a maior equipa de consultores
certificados e tendo sido responsável pelo sucesso de algumas das mais
complexas implementações efetuadas no nosso país.
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Utilização do Microsoft Outlook como ferramenta central para gerir
clientes e contactos da organização. Integração total com Microsoft
Office;
Melhor eficiência operacional nos métodos de trabalho do dia-a-dia;
Adapta-se facilmente aos requisitos específicos de negócio das
organizações (XRM). 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;
Funcionalidades avançadas de Vendas, Marketing e Serviço
Pós-Venda através de Social Listening, Dynamics Marketing e
Parature totalmente integradas com o Microsoft Dynamics CRM.

Business Intelligence
A Arquiconsult, fruto da sua já vasta experiência de implementações ERP
nos mais diversos sectores de atividade, que vão desde a indústria,
professional services, retalho, entre outros, reuniu o conhecimento que
lhe permite assumir como principal missão em cada projeto de BI
compreender a especificidade de cada atividade de forma a procurar a
solução que possa maximizar o retorno do investimento.

A abordagem que a Arquiconsult faz aos desafios propostos pelos
diversos clientes dos diferentes setores passa, naturalmente, pela
escolha de soluções que possam trazer valor acrescentado aos
processos e decisores, tornando-se fácil justificar um business case.
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Entre várias soluções disponíveis existem denominadores comuns
importantes na escolha das soluções business intelligence:
Facilidade de utilização
Funcionalidades
Capacidade de análise
Independência das fontes de dados
Flexível

Escalável
Disponibilidade
Tecnologia
Abordagem
Preço

ADD ON’S
LS Retail
Solução líder mundial para a área de retalho, baseada numa plataforma
única, totalmente integrada com o Microsoft Dynamics NAV. É utilizado em
mais de 27 mil lojas distribuídas por um universo e 60 países, incluindo
Portugal. A escalabilidade, flexibilidade e funcionalidade que vai desde o
ponto de venda, passando pelas operações de loja e gestão de inventário
terminando nas operações de BackOffice, colocam o LS Retail num
patamar distinto de todas as outras soluções existentes no mercado.
Funcionalidades-Chave: aumento de receitas – cartões de cliente,
X-selling e marketing direcionado; redução de custos – otimização de
compras/inventário, controlo de fraudes, gestão e melhoria de ciclos de
venda do produto. 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.

NAVHR
A única solução completa de Recursos Humanos em Microsoft Dynamics
NAV para a sua empresa. Engloba áreas como processamento de salários,
recrutamento, avaliação de desempenho, formação, SST, employee portal,
BIRH (business intelligence) e relatório único. Tem como objetivo qualificar
o addon do parceiro como a solução ideal na área a que se destina,
completamente integrada com os produtos Microsoft Dynamics.

Cenium Hospitality Solution
Sistema integrado de módulos que podem ser usados separadamente ou
em combinação de modo a formar uma plataforma total para o seu negócio
hoteleiro. O Cenium está completamente integrado e otimizado para o
Microsoft Dynamics. Esta abordagem unificada à informação de gestão
disponibiliza à indústria hoteleira uma solução única em que toda a
informação operacional, contabilística e legal é integrada. Esta informação
flui, de forma transparente, entre os vários módulos, garantindo o acesso
simultâneo, de forma consistente e visualmente idêntica a todos os
utilizadores, seja qual for o tipo de negócio hoteleiro existente: Cadeia de
Hotéis, Balnear, Resort ou Hotel de Cidade.

NaviTrans
Software de gestão concebido para empresas fornecedoras 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 NAV. Constituído por três grandes áreas, Transportes, Trânsitos
e Logística, e totalmente integrado com as funcionalidades standard do
Microsoft Dynamics NAV, NaviTrans e NAV transformam-se num único
sistema, permitindo, 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.
Este nível de integração torna o NaviTrans único nas soluções de software
disponíveis para este sector de atividade. Se é um fornecedor de serviços
logísticos, é o NaviTrans que lhe irá permitir otimizar os seus processos de
gestão de backoffice.

Microsoft Dynamics AX
Solução ERP flexível e escalável da Microsoft, direcionada a empresas
de média e grande dimensão. É uma solução desenvolvida de raiz,
com o objetivo de endereçar as necessidades específicas de 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 AX está em conformidade com toda a legislação e
regulamentação portuguesa.
Com o Microsoft Dynamics AX passa a dispor de uma solução que
responde às mais diversas necessidades funcionais dentro da
empresa, desde os recursos humanos, financeiros e gestão de
operações, para além de funcionalidades específicas para a indústria
de retalho. Com o Microsoft Dynamics AX obtém uma solução que
privilegia a agilidade que cada empresa necessita para ampliar as
oportunidades de negócios, 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. Pode ser
executado no seu datacenter ou na Cloud. 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 AX às
necessidades fiscais e legais de Portugal. Temos vindo a servir um
mercado nacional e internacional cada vez maior para a entrega de
soluções à medida.

Microsoft SharePoint
Como ferramenta de gestão de conteúdos e processos de negócio, a
Arquiconsult apresenta o Microsoft SharePoint. Ao escolher esta
aplicação para a sua organização, os seus colaboradores têm a
possibilidade de criar websites para partilhar a informação com outros
colaboradores, partilhar documentos, implementar workflows de
suporte à gestão e criar reports que irão ajudá-lo a tomar melhores
decisões.
Microsoft SharePoint facilita o trabalho em equipa, transmite conforto e
confiança ao utilizar uma interface que é familiar com elevado grau de
integração - o Microsoft Office - e aumenta a produtividade dos seus
colaboradores.
Principais Benefícios:
Trabalhe melhor em equipa – relacione-se com a organização de
formas novas e criativas;
Trabalhe mais rápido – torne-se mais produtivo. O SharePoint
assenta em tecnologias que já utiliza atualmente;
Trabalhe eficazmente – melhores decisões com segurança e de
uma forma facilitada, ao ter acesso à informação que necessita;
Reduza custos com uma infraestrutura única – pois permite a
consolidação de intranet e extranet e sites de Internet numa única
plataforma – on premise ou na nuvem;
Dê resposta às necessidades do seu negócio – SharePoint
disponibiliza o melhor de dois mundos: soluções out-of-the-box e
uma plataforma que lhe permite personalizar soluções.

