
 

Arquiconsult estende parceria com Abreu Carga e Trânsitos 

 

 

 

 

 

Como plataforma ERP, a ABREU Carga utiliza a solução Microsoft Dynamics NAV. A Arquiconsult iniciou a colaboração 
com a ABREU Carga em 2008, tendo sido na altura selecionada para a implementação, e consequente assistência e 
manutenção, do seu módulo para área de recursos humanos: o NAVhr addon certificado para o ERP Microsoft 
Dynamics NAV. 

Para suportar todas as atividades operacionais dos departamentos de transporte, trânsitos e logística de armazém das 
diversas empresas, a ABREU Carga utiliza o NaviTrans, addon certificado para o ERP Microsoft Dynamics NAV. 

Decorrente da qualidade dos serviços prestados pela Arquiconsult, da constituição de parceria de representação e da 
aquisição de competências no addon NaviTrans, decidiu a ABREU Carga estender a cobertura do contrato de suporte e 
assistência a todo o sistema ERP, incluindo toda a área financeira e de gestão operacional. A centralização de todo o 
conhecimento do ERP traduziu-se em ganhos no nível de serviço, facilitando e potenciando futuras evoluções 
integradas do seu sistema global de gestão.  

 

O NaviTrans, addon certificado Microsoft Dynamics NAV, é um software evolutivo, flexível e configurável, adequado a 
qualquer fornecedor de serviços logísticos.  

Quer a sua atividade esteja focada no transporte, armazenagem, trânsitos ou uma qualquer combinação destas 
atividades, o NaviTrans é a solução global de suporte à sua operação. 

Solução internacional com provas dadas nos diversos mercados, baseada em processos comprovados de best practice 
da indústria, incorpora mais de 10 anos de know-how na sua evolução, contando já com mais de 200 clientes em todo o 
mundo.  
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About Arquiconsult 

About Customer 

Com uma vasta experiência no transporte internacional, a Abreu – Carga e 
Trânsitos, presta serviços de transporte e logística, proporcionando a 
solução mais adequada às necessidades dos seus clientes, suportado em 
colaboradores qualificados e parceiros no mundo inteiro. Mais que uma 
empresa de referência no sector transitário, a Abreu Carga é hoje também 
um grupo empresarial, que agrega diversas empresas por forma a oferecer 
aos seus clientes o melhor nível de serviços especializados e 
complementares de transporte de mercadorias.  

 

http://www.arquiconsult.com/
http://www.abreucarga.pt/Default.aspx

