
Solução
Internacional de
Têxtil & Moda

para Microsoft Dynamics 365

A solução software de negócio global e escalável que 
responde totalmente aos desafios em permanente evolução 
da indústria têxtil, vestuário, moda, calçado e acessórios, e 
que permite a gestão de toda a cadeia de abastecimento de 
forma sincronizada, estável e consistente.



O BEST SELLER DAS SOLUÇÕES ESPECÍFICAS DE INDÚSTRIAS PARA O 
MICROSOFT DYNAMICS 365 FOR OPERATIONS
Milhares de utilizadores em todo o mundo demonstram o sucesso de uma solução global e de 
confiança. Com a sua grande flexibilidade, responde totalmente às múltiplas peculiaridades de 
uma indústria que é definida pela heterogeneidade e fragmentação, onde as empresas que 
fazem parte da cadeia de abastecimento têm de interagir com os seus parceiros de uma forma 
cada vez mais célere e com uma consistência inabalável.

A SOLUÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM 3 MÓDULOS

• Grelha de
tamanho

• Codificação
de produtos

• Gestão de
Dados Mestre

• Dados
técnicos

• Encomendas de
Venda / Compra

• Acordos
Comerciais

• Logística

• Coleções /
Estações

• Gestão de produção

• Subcontratação

• Ordens Mestre de
Produção

• Visão Geral de Materiais/
Vestuário

DistribuiçãoBase

RetalhoAcessóriosVestuário Calçado

Produção

Integre processos industriais complexos, roteiros de produção e dados 
mestre de produtos de forma a aumentar a eficiência, melhorar a 
rastreabilidade e gerir as especificações de produtos hierarquicamente 
relacionados ao longo de toda a cadeia de abastecimento.

DESCRIÇÃO

A solução PORINI 365 ERP endereça os mais complexos requisitos de codificação de produto, 
rastreabilidade e flexibilidade de processos para empresas que produzem e distribuem 
produtos de moda e vestuário, desde as fibras aos fios, tecidos industriais, têxteis para a casa, 
tapetes e carpetes, vestuário, calçado, coleções de designer e acessórios de moda.

FUNCIONALIDADES PORINI ESPECÍFICAS POR INDÚSTRIA

Os clientes exigem soluções verticais

ModaTêxtil

O DESAFIO

A concorrência mundial oferece ao 
mercado produtos de forma 
crescentemente mais rápida, 
exponenciando as dificuldades 
devido à dispersão das cadeias de 
abastecimento e a tendência 
contínua de fusões e aquisições que 
são um desafio-chave para indústrias 
de Têxtil e Moda, que necessitam de 
seguir os requisitos de clientes 
extremamente exigentes. As 
empresas sofrem frequentemente 
com sistemas de gestão e informação 
fragmentados que não são capazes 
de gerir o enorme volume de 
variantes de produtos, reduzindo a 
flexibilidade na gestão das operações.

A NOSSA SOLUÇÃO
Através de funcionalidades robustas, 
específicas para a indústria, esta 
solução global e escalável adapta-se 
com agilidade aos desafios em 
permanente evolução e permite um 
suporte tecnológico abrangente em 
todas as áreas de negócio, da forma 
mais eficiente e eficaz.

PORINI
Fundada em 1968 como uma 
empresa especializada em soluções 
ERP e serviços de consultoria para 
empresas da indústria têxtil, moda, 
vestuário e retalho, ao longo dos 
anos a PORINI expandiu a sua área 
de especialização, tornando-se 
Microsoft Global ISV, alargando o seu 
portefólio de soluções com CRM 
Social, Business Analytics, Inteligência 
Artificial, Machine Learning, IoT, 
Gestão de Performance, Colaboração 
e Gestão de Conhecimento pra 
empresas de média e grande 
dimensão em vários outros setores 
de indústria




