
O VinPoint permitiu ao Rathbone Wine 
Group consolidar a informação das 
nossas principais adegas espalhadas 
pelo país num único sistema, acessível 
por todos os que necessitam de 
informação, onde quer que estejam,
a qualquer hora

“
”Rick Pelletier, PM

Rathbone Wine Group Pty Ltd

Fácil de usar – menos custos em formação e manutenção 
Frustrado com sistemas complexos e de aspecto antiquado que não 
trabalham como você? 

O Vinpoint tem o mesmo aspecto e funcionalidade que os produtos de 
produtividade pessoal da Microsoft (Word, Excel, Outlook) que a sua equipa 
tão bem conhece. 

Isto significa que o VinPoint é familiar e fácil de usar, tirando partido do 
estudo continuado levado a cabo pela Microsoft sobre os perfis de utilização 
dos seus produtos e da melhoria continuamente incorporada na usabilidade 
dos mesmos. 

• Interface baseado em MS Windows para recolha consulta e reporting.
• Pesquisar, filtrar, encontrar sobre qualquer campo da base de dados.
• Criação de links para qualquer entidade – clientes, fornecedores, 

faturas, etc. para um fácil acesso e consulta.
• Acesso aos dados através de MS Sharepoint.
• Perfil personalizado permite simplicar as tarefas mais comuns do dia 

a dia através da disponibilização num único ecran da informação mais 
relevante.

VinPoint uma solução de software de gestão que incorpora a funcionalidade requerida 
por viticultores na reconhecida tecnologia Microsoft Dynamics.

Gestão Vinícola e Viticultura

Porque é que o VinPoint é preferido na maioria das empresas de vinho da Australia e 
Nova Zelândia?



Obtenha mais do seu investimento em 
software

Poupava tempo se todos os seus sistemas 
desktop estivessem integrados? 

O VinPoint é uma solução 100% Microsoft e está integrado com o 
Microsoft Office.

Isto significa que a sua equipa está a usar o mesmo conjunto de 
ferramentas, sem replicação.

Por exemplo, com VinPoint pode:
• Enviar dados para Word ou Excel usando formatos definidos 

pelo utilizador.
• Cortar/Colar dados directamente do VinPoint para o Excel, 

Word, Outlook.
• Enviar documentos em PDF directamente por e-mail
• Usar modelos de Word para mail merge.

Acesso em tempo real à informação, não 
somente reporting

Quanto lhe custaria se uma decisão incorrecta ou 
uma decisão correcta for ignorada, porque não 
tem acesso à informação certa?

O VinPoint processa todas as transacções em tempo real e tem 
múltiplas opções para aceder aos dados através de ferramentas 
inteligentes. 

•  Relatórios em ecrã definidos pelo utilizador (Financeiros, 
vendas, compras) com:
• Cenários
• Drill
• Enviar para Excel

•  Extrair dados de Excel, usando funções Excel
• Drag & Drop
• Gráficos dinâmicos
• Guardar e calendarizar
• Alertas por e-mail
• Publicar na Web

• Os Relatórios do sistema cobrem todas as áreas do VinPoint
• Calendarizar a execução de relatórios e enviá-los por e-mail 

internamente ou para o exterior
• Utilização dos MS SQL Reporting Services, para a gestão de 

desempenho e análises de excepções
• Utilização de ferramentas de BI como PerformancePoint
• Suporte de períodos de reporte paralelos de modo a permitir 

análises do ano fiscal versus ano vinícola

◄ O Orçamento de Vendas 
permite a orçamentação das 
vendas em quantidades e valores, 
por item de inventário, período, 
vendedor ou por dimensões. O 
orçamento de vendas pode ser 
visualizado sob qualquer destas 
perspectivas, e exportado para 
Excel para uma manipulação 
mais precisa.

A automatização do processo de produção 
de relatórios e a integração numa única 
aplicação das diferentes áreas funcionais, 
tais como Inventário, Compras, Vendas e 
Finanças, melhorou a coerência da nossa 
informação, aumentando consideravelmente 
a nossa capacidade de planeamento. 

“
Judy Watson, FM

Schild Estate”



Um desenho flexível do sistema permite 
adaptar-se às suas necessidades

Tem presentemente um sistema que não serve os 
seus requisitos de negócio e é demasiado difícil 
de alterar?

O ambiente de desenvolvimento flexível do VinPoint significa 
que podemos facilmente adaptar a nossa solução às suas 
necessidades específicas de negócio.

Um desenvolvimento futuro robusto com 
um parceiro com provas dadas.

Tem preocupações acerca do futuro do seu 
sistema actual?

O VinPoint é construído 100% sobre tecnologia Microsoft, 
usando a plataforma Microsoft Dynamics NAV como base. A 
Microsoft continua a investir milhões de dólares na investigação 
e desenvolvimento das suas soluções de negócio de modo a 
garantir que a funcionalidade disponibilizada nos seus produtos se 
posiciona na liderança mundial.

Por exemplo, o VinPoint está habilitado a cumprir as exigências da 
grande distribuição com troca electrónica de documentos nos seus 
formatos específicos.

Tem, também, preocupações acerca do seu 
parceiro actual? 

O VinPoint é desenvolvido pela Eclipse, a maior empresa 
implementadora de Microsoft Dynamics na Ásia/Pacífico. A 
Arquiconsult é o parceiro responsável pela localização, tradução 
e implementação para a Europa. Como parceiro português 
com maior nº de clientes Dynamics, oferece a garantia de uma 
implementação e suporte de referência.

 

 

O VinPoint oferece mais funcionalidade

O VinPoint também oferece um conjunto de 
vantagens funcionais que diferenciam a solução. 

• Rastreabilidade de produto – não só o lote mas a todos 
os níveis, da origem ao destino e o inverso com função 
drilldown.

• CRM – gestão da relação com clientes incluindo
• Gestão e classificação de contactos
• Segmentação e perfil
• Criação de campanhas, acompanhamento e preçário
• Acompanhamento de oportunidades
• Registo de interacções

• Clube de Vinhos – • Possibilidade de criar e gerir um 
clube de vinhos, incluindo a gestão de associados, criação 
automática de encomendas e gestão de sortido.

• Preçário – matrizes de preço de venda, de compra e 
desconto.

• Distribuidor – conheça o seu mercado final. Possibilidade 
de integrar o reporting dos distribuidores sobre vendas aos 
clientes finais.

• Alocação – não só por cliente, também por grupo de cliente e 
mercado.

• Gestão de adega
• Custeio – rastreio detalhado de custo por lote em todo o 

processo.
• Registos de laboratório e registos de prova.
• Viticultura

• Enchimento – Planeamento da produção com drag & drop ou 
enchimento simples.

• EDI
• Gestão de Inventário e aprovisionamento com verdadeiras 

regras de gestão de inventário
• Previsões de produção baseadas em critérios estatísticos
• Financeira 

• Gestão de tesouraria
• Análise por dimensões
• Multi-empresa e multi-divisa com lançamentos inter-

empresa e consolidação
• Imobilizado integrado com vários livros de amortização
• Integralmente compatível com regras legais em vigor
• Orientado por datas sem fechos obrigatórios de período

• Ponto de venda – terminal de ponto de venda com ecrã táctil
• Módulos adicionais para gestão de propriedades, 

manutenção industrial, etc. se requerido.

O Simulador de Lotes  ►
permite que a simulação de um 
determinado loteamento e os 
resultados teóricos em termos de 
custo, volume e composição.



Visit: www.eclipsecomputing.com.au/minepoint

Email: minepoint@eclipsecomputing.com.au

Call: 1300 660 471

The MinePoint™ trademark is the property of  
Eclipse Computing (Australia) Pty Ltd.
Microsoft™ is a registered trademark of 
Microsoft Corporation.
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Para mais informação, contacte-nos:

Há mais razões para investir no VinPoint que em qualquer outra solução de gestão para 
a fileira do vinho.
O VinPoint oferece mais funcionalidade e a segurança de uma arquitectura 100% Microsoft. O VinPoint tem distribuição mundial através 
da sua rede de parceiros, o que permite a incorporação das melhores práticas desenvolvidas por todo o mundo. A Arquiconsult tem fortes 
competências na implementação de Microsoft Dynamics NAV e provas dadas na fileira do vinho.

A Solução

Web/Online

► Atendimento de chamadas
► Campanhas de Marketing
► Eventos
► Clube de Vinhos
► Gestão de sortidos

► Porta da Adega
► Restaurante

► Gestão de Armazém
► Logística e gestão de
     Inventários
► Alocações
► Colheitas / unidades de
    medida
► Entreposto fiscal
► EDI
► Processo de compras

► Processamento de
    Encomendas
► Vendas directas
► Vendas indirectas
► Clube de Vinhos
► Ponto-de-Venda
► Estrutura complexa de
    pricing

► Laboratório de viticultura
► Testes e qualidade
► Rastreabilidade de lotes
► Gestão de adega
► Gestão de produtores
► Custeio de fabrico
► Planeamento de materiais
► Enchimento

► Contas a Receber
► Contas a Pagar
► Contabilidade geral e
    analítica
► Imobilizado
► Tesouraria

► Orçamento e Planificação
► Reporting Financeiro
► Dashboards
► Análise por drilldown

► Processamento 
► Gestão de recursos
    humanos
► Portal do Empregado

► IEC
► IVA
► SAF-T PT
► Exportação
► Pagamento a produtores

CRM / Marketing VinPoint POS

Supply Chain

Financeira RHUtilidades/Conformidade

VendasProducão CPM

www.arquiconsult.com

 
A marca VinPoint™ é propriedade da Eclipse Computing (Australia) Pty Ltd. 

Microsoft™, Microsoft Dynamics™, Microsoft SQL Server™, Microsoft SharePoint™ e Microsoft PerformancePoint™ são marcas registadas da Microsoft Corporation. 


