
A nossa visão/projetos

BUSINESS
INTELLIGENCE

SMART SOLUTIONS
BRIGHTER DECISIONS

Analise, de forma simples e eficiente, o 
seu negócio. Disponibilizamos soluções  
personalizadas que permitem que tenha 

uma visão global da sua atividade,
para uma melhor tomada de decisão.

A nossa equipa e metodologia

A Arquiconsult possui uma equipa de profissionais 
especializados na área de Business Intelligence 
que oferece garantia e elevada satisfação com as 
soluções disponibilizadas. 

Reduzindo o impacto financeiro das ferramentas, o valor 
económico acrescentado é direccionado na resposta
às suas necessidades técnicas e de negócio através de 
serviços personalizados.

Transversal às diferentes áreas de negócio, os serviços 
de BI adaptam-se aos processos operacionais e de 
gestão específicos do seu negócio.

 A nossa solução permite ao utilizador criar as suas 
próprias análises através de ferramentas simples, 
práticas e intuitivas, uma vez que a informação se 
encontra disponível à distância de um drag-&-drop.

Sinergia na utilização de ferramentas
Usamos ferramentas que, na grande maioria
das empresas, já se encontram disponíveis
e são utilizadas no seu quotidiano.

Interface familiar
Fácil utilização do sistema, tanto pelo seu
carácter intuitivo como pela familiaridade
da interface.

À sua medida
Todos os projetos na área de BI são únicos. 
Providenciamos uma solução adequada às
necessidades da sua empresa, de acordo
com o seu tipo de negócio.

Self-service BI
Com a disponibilização simples da informação,
qualquer utilizador será autónomo na criação
das suas análises e relatórios.



Sobre a Arquiconsult

A Arquiconsult é uma empresa de consultoria de 
sistemas de informação, assente em tecnologias 
Microsoft Dynamics, com escritórios em Lisboa,
Porto, Barcelona 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 atividade, que acrescentam valo
ao Microsoft Dynamics. 

Atualmente, contamos com clientes nos mais diversos 
setores, de entre os quais:

•  Viagens Abreu
•  Sociedade Ponto Verde
•  Vila Galé
•  Santander Consumer

• Grupo E.T.E
• Casa da Música
• Corticeira Amorim
• Einhell

Arquiconsult
Lisboa | Porto | Barcelona | Luanda

www.arquiconsult.com l comercial@arquiconsult.com

Algumas referências BI

A EQUIPA ESPECIALIZADA 
PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO SEU PROJETO DE 
BUSINESS INTELLIGENCE.

Os nossos produtos

Aceleradores verticais para a sua solução BI

Sector dos Transportes e Logística

Sector das Águas

Sector do Retalho

Sector dos Recursos Humanos

Sector dos Resíduos

MARCAS Y PRODUCTOS

ASSIDUITY


