CASO DE SUCESSO

AVIQUIPO
A Aviquipo de Portugal, S.A.,
sediada em Oeiras, é a filial
portuguesa do grupo Global
Aerospace.

“A implementação foi muito rápida,
com adaptação à nossa realidade e
garantia de cumprimento de requisitos
legais”
— Mónica Veiga,
Dir. Financeira, Aviquipo
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A Aviquipo de Portugal é um claro exemplo de
como o NAVHR pode ser implementado com
sucesso num reduzido espaço de tempo. Dez dias
úteis foram quanto a equipa da Arquiconsult
necessitou para efectuar o levantamento de
necessidades na área de Recursos Humanos, a
parametrização em conformidade com as referidas
especificações, a formação e o processamento de
ambas as empresas do grupo, a Aviquipo e a
Cablinfor.
Se por si só isto é motivo suficiente para constituir
um case study, também não o deixa de ser pelo
facto de demonstrar a importância da equipa de
implementação no sucesso da mesma, não
dependendo este única e exclusivamente da
solução informática escolhida.

Situação
A Aviquipo de Portugal, S.A., sediada em Oeiras,
é a filial portuguesa do grupo Global Aerospace
A Aviquipo já tinha sido alvo de uma
implementação de Microsoft Dynamics Nav mas
os níveis de satisfação eram reduzidos devido
ao estado da implementação e ao consequente
subaproveitamento das potencialidades do
sistema.
Quando a Arquiconsult foi escolhida para
efectuar melhorias na base instalada, uma delas
foi precisamente a implementação do NAVHR,
assegurando assim que todas as áreas do grupo
estão integradas na mesma solução.

Solução
A solução escolhida pela Aviquipo abrangia as
áreas de Gestão Financeira, Vendas e Marketing,
Compras e Armazém. O projecto visou o
upgrade e reimplementação dos módulos
adquiridos, acrescidos da solução de Recursos
Humanos, NAVHR.
O objectivo desta implementação residia, além
da correcção dos erros de implementação
anteriormente cometidos, na integração de
todos os processos da empresa, para minimizar
a redundância de processos.
Dez dias úteis bastaram para a equipa da
Arquiconsult efectuar o levantamento de
necessidades na área de Recursos Humanos, a
parametrização em conformidade com as
referidas especificações, a formação e o
processamento de ambas as empresas do
grupo, a Aviquipo e a Cablinfor.

“A implementação foi muito
rápida, cerca de 10 dias,
tendo em consideração o
nível de adaptação à nossa
realidade. Conseguimos
colmatar algumas das
nossas principais
preocupações, que se
centravam na integração
com a contabilidade e
consequente rastreio, bem
como o controlo de
absentismo.
Também a metodologia
adoptada, centrada na
formação On-Job, nos
ajudou a ganhar a confiança
e o domínio da aplicação,
que neste momento nos
deixam completamente
autónomos.”
— Paulo Guerreiro,
Coordenador Área Pessoal
Gestível - Grupo E.T.E

Principais Benefícios
No final, a solução implementada permitiu, entre
outros aspectos:
Gestão centralizada dos dados de cadastro
dos colaboradores;
Gestão do absentismo da empresa;
Um processamento de vencimentos
adaptado à necessidade do negócio onde
se insere a Aviquipo;
A integração automática dos vencimentos
na contabilidade;
O controlo da caducidade dos contratos;
A conformidade com a generalidade dos
requisitos legais.

Grânulos envolvidos:
Dados do Colaborador

Sobre o NAVHR
Uma solução completa de Recursos
Humanos em Microsoft Dynamics NAV para a
sua empresa. Engloba áreas como
Processamento de Salários, Recrutamento,
Avaliação de Desempenho, Employee Portal
e uma versão light para pequenas empresas,
entre outras.
O NAVHR foi pensado para empresas de
qualquer dimensão e actividade. É uma
solução completa e flexível, adaptável a
diferentes actividades de negócio, desde
Serviços, Comércio, Distribuição ou
Financeira.
O NAVHR, a solução desenvolvida e
implementada pela Arquiconsult para a área
de Recursos Humanos, é o primeiro e único
AddOn português em Microsoft Dynamics a
obter a Certificação CfMD, garante do
cumprimento dos mais altos standards da
Microsoft na avaliação de soluções dos seus
parceiros.
O NAVHR é também o AddOn de Dynamics
NAV mais vendido em Portugal,
recomendado por mais de 30 clientes e
contando já 7 anos de utilização no mercado,
sendo a única solução completa de Recursos
Humanos no universo Microsoft Dynamics.

Sobre a Arquiconsult
A Arquiconsult é uma empresa de consultoria
de sistemas de informação, assente em
tecnologias Microsoft Dynamics, com
escritórios em Lisboa, Porto e Luanda.
Composta pela maior e mais experiente
equipa de consultores, tendo já
implementado algumas das mais complexas
Soluções de Negócio Microsoft Dynamics e
sendo frequentemente referida a clientes
internacionais para as suas implementações
no nosso país.
A Arquiconsult inova constantemente a sua
oferta e tem disponíveis diversas
verticalizações, para diversos setores de
actividade, que acrescentam valor ao
Microsoft Dynamics. O NAVHR é um exemplo
claro de solução, que nos permite colocar à
disposição das empresas portuguesas a
melhor e mais completa solução integrada de
Gestão de Recursos Humanos.
Actualmente, contamos com clientes nos
mais diversos setores de actividade.
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