
Sobre Nós Sobre a Solução
A Microsoft está comprometida em oferecer continuamente 
soluções poderosas, ágeis e fáceis de usar, que agregam valor 
em toda a sua organização, hoje e amanhã. 

O lançamento do Dynamics 365 for Finance and Operations é 
uma prova deste compromisso.

Com mais de 1000 novas funcionalidades e melhorias em todas 
as áreas do planeamento de recursos empresariais (ERP) e de 
funcionalidades da indústria, o Dynamics 365 for Finance and 
Operations irá ajudá-lo a acrescentar rapidamente mais valor ao 
seu negócio, permitindo agilidade e flexibilidade em toda a sua 
organização, uma fácil adoção por parte dos utilizadores, 
atualização e manutenção facilitadas através de uma ênfase 
contínua na simplicidade.

Junte tudo isto a um foco constante na natural capacidade de 
integração entre o ERP e os demais sistemas existentes, 
nomeadamente com as soluções de produtividade da Microsoft, e 
obtenha uma vantagem competitiva significativa, capacitando os 
seus colaboradores para antecipar e enfrentar a mudança.
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O Dynamics 365 F&O está pensado para a Indústria, Distribuição, 
Serviços e Retalho, fornecendo de origem funcionalidades 
específicas para estes setores. 
O Dynamics 365 F&O combina recursos específicos de diferentes 
setores numa única solução, disponível para todos os clientes, 
beneficiando as organizações que necessitam de capacidades 
combinadas de mais de um setor.

       Indústria

Utilize a flexibilidade do Dynamics 365 F&O para produção de 
processos e produção discreta, executando ambas as 
modalidades numa única solução. A funcionalidade mixedmode 
permite a implementação de práticas de produção Lean aplicadas 
da forma que melhor convir à sua empresa.

Aproveite o novo modelo de gestão de operações para o uso 
eficaz de recursos em vários locais. Programar recursos 
(fornecedores, pessoas, máquinas, ferramentas ou locais) para 
trabalhos e operações com base nas suas capacidades 
(capacidade de executar uma atividade produtiva específica 
relacionada). O mecanismo de agendamento ajudá-lo-á com a 
seleção de recursos.

Crie o modelo e execute produção Lean para reduzir os prazos de 
entrega, os excedentes de stock entre centros de trabalho, a 
subcontratação de serviços produtivos, (sem que seja uma 
componente da BOM), e suporte a melhoria contínua usando 
kanban, kanbans de eventos e regras de kanban, para visualizar, 
planear e executar trabalhos de kanban.

Funcionalidades para 
setores específicos

O interface de utilizador otimizado do Dynamics 365 F&O, 
assente num simples navegador de internet, ajuda a melhorar a 
produtividade e a visão do negócio através de uma experiência 
de utilização familiar e de uma total integração com os processos 
de negócio. 

O Microsoft Word e Microsoft Excel®, ferramentas familiares 
e poderosas que os trabalhadores já conhecem e usam, 
permitem o acesso a dados de negócios no Dynamics 365 F&O, 
aumentando a produtividade do utilizador. 

Um sistema de ajuda mais flexível fornece ajuda adicional na 
utilização, quando necessário.

       Client ERP por Centro de Perfil 

Obtenha uma visão geral do estado do seu negócio e explore os 
detalhes para realizar ações. Os Centros de Perfil contêm 
recursos visuais avançados, pilhas de documentos, KPIs e links 
rápidos para relatórios e formulários de ação. Dentro de um 
espaço de trabalho, todos os elementos estão totalmente 
integrados para fornecer um ecrã altamente produtivo e 
envolvente para os utilizadores.

A informação gráfica fornece uma rápida visualização em tempo 
real do estado das operações e os utilizadores podem detalhar 
os processos de negócios e os formulários para tomar ações 
imediatas sobre os problemas ou com base nas tendências que 
descobrem. Selecione os Centros de Perfil nativamente 
disponíveis, como a Gestão de Inventário, Gestão de Vendas, 
Gestão de Despesas e Aprovação de Faturas, assim como 
Gestão de Colaboradores e Controlo de Custos. Os utilizadores 
também podem construir os seus próprios Centros de Perfil em 
minutos usando a ferramenta disponível para o efeito, 
diretamente no D365 F&O.

       Add-ins do Microsoft Office 

Utilize os add-ins do Excel e Word para visualizar, analisar e 
partilhar informação do Dynamics 365 F&O. Integração 
bidirecional permite aos utilizadores aceder e atualizar dados no 
Dynamics 365 F&O, sem sair do Excel.

       Novo sistema de Help

Torne a Ajuda uma ferramenta mais relevante para o seu negócio 
personalizando temas, permitindo que outras pessoas na 
organização partilhem e distribuam prontamente documentação 
de ajuda, e use a Pesquisa e o visualizador de ajuda para 
encontrar informação na sua rede ou na web.

Gravador e Guia de Tarefas

O Gravador de Tarefas é capaz de registar as ações do utilizador 
no D365 F&O com fidelidade, em tempo real. A partir dessas 
informações, o Gravador de Tarefas é capaz de capturar cada tipo 
de ação do utilizador com detalhes suficientes para garantir que a 
reprodução da gravação possa executar as ações gravadas 
exatamente como foram executadas pelo utilizador. Uma 
revolução na produção de documentação funcional, reduzindo 
fortemente a curva de aprendizagem na implementação do D365 
F&O, bem como de novos processos de negócio.

Interfaces de utilizador 
por Centros de Perfil

       

       

       

           

       



Use o novo Configurador de Produto para criar, manter e 
reutilizar de forma eficiente modelos, componentes e atributos 
de produtos, com cálculo automático de preços de custo
e venda.

Deixe os trabalhadores do chão de fábrica registar em 
touch-screen os consumos de tempo e quantidades produzidas. 
Os supervisores poderão ainda usar esta funcionalidade para 
priorizar tarefas e executar ações tais como trabalhos de início e 
fim de operações.

       Serviços

Melhore a gestão de propostas, cotação de projetos e controlo 
orçamental de projetos, com estruturas complexas de divisão 
de trabalho, milestones, atribuições de tarefas e especificações 
de entrega.

Melhore a sua capacidade de prever, programar e finalmente 
planear os recursos adequados para projetos na hora certa e no 
lugar certo, combinando as capacidades individuais com as 
tarefas de serviço e objetivos.

Aproveite a ferramenta Microsoft SharePoint Server para 
aumentar a colaboração em projetos e promover a aplicação de 
metodologias de melhores práticas de prestação de serviços. 
Poderá ainda construir sobre esta base integrações com 
parceiros de serviços e clientes.

       Distribuição

Melhore a capacidade de planeamento da cadeia de 
abastecimento ao longo da sua organização com dashboards 
que integram as necessidades de todas as localizações da 
empresa, fornecedores e procura. Além disso, a procura 
planeada intra-empresa é visível a todos os níveis a montante da 
organização, podendo ser considerada no planeamento. 
Planeamento e gestão corporativa são suportados com uma 
visão completa de encomendas intercompany.

Permita que os utilizadores façam encomendas de uma forma 
mais produtiva com melhorias visíveis de processo, permitindo 
um rápido registo da encomenda, limitando a informação a ser 
inserida. Isto permite um acesso mais fácil ao cabeçalho da 
encomenda de vendas ou detalhes de linha, bem como a 
características específicas, que permitem aos utilizadores 
modificar as configurações padrão e personalizar as suas 
próprias encomendas de venda.

Tire proveito de outros recursos que incluem gestão em massa 
de alterações de preços, regras de arredondamento inteligentes 
com base em moeda ou quantidade e conversão de preços em 
várias moedas com base numa lista de preços de referência.

Previsão de Fornecimento

O Dynamics 365 F&O eleva a fasquia de capacidades de um 
ERP, oferecendo poderosas funcionalidades e eficiência 
operacional em diversas áreas da empresa. O Dynamics 365 
F&O inclui novas funcionalidades, tais como a gestão de 
relacionamento com o fornecedor, gestão de reclamações, 
auditoria, bem como melhorias importantes nas seguintes 
áreas: finanças, vendas e marketing, compras, contabilidade 
de projetos, gestão do capital humano, gestão da cadeia de 
fornecimento, gestão de inventário e cumprimento de 
normas internas.

       Gestão Financeira

Crie rapidamente dimensões financeiras ilimitadas com base 
em formulários que podem ser partilhados entre diferentes 
entidades jurídicas para uma visão completa do negócio, 
auditorias transparentes e análises detalhadas.

Transforme informação orçamental em ferramentas de gestão 
de fluxo de trabalho, com informação múltipla, variável e 
hierárquica de controlo orçamental que permitem definir a 
forma como pretende gerir os gastos e obter um maior 
controlo do processo de compra. 

Configure, visualize e controle responsabilidades na 
contabilidade geral, incluindo compromissos de ordem de 
compra, e gira os respetivos fluxos de trabalho.

Funcionalidades base do 
ERP

       

       

       



Simplifique a gestão dos fluxos de caixa economizando tempo
e comunicando de uma forma eficiente com os clientes.

Simplifique e garanta o processamento exato das ordens
de compra, das encomendas, faturas e outras operações 
fundamentais, definindo distribuições contabilísticas e 
visualizando os documentos de origem nos diários 
de lançamento.

Aumente a eficiência operacional da gestão das contas a pagar 
com novas capacidades de alocação de faturas, de atribuição de 
custos, de processamento e de acompanhamento de ordens de 
compra, de pagamentos antecipados e de muito mais.

Defina e controle a informação fundamental para conseguir uma 
melhor visão sobre o seu negócio.

Aumente a produtividade e a precisão da informação 
consolidando dados financeiros entre diferentes entidades 
jurídicas do seu universo empresarial.

Reduza drasticamente o tempo e o esforço para o encerramento 
do ano com uma série de ferramentas de suporte ao fecho.

Gira o procurement directo e indirecto de bens e serviços 
com o Procurement and Sourcing do Dynamics 365 F&O.

Capacite os seus trabalhadores para encomendar produtos do 
dia-a-dia e serviços a partir de catálogos online pesquisáveis. 
Ajude os fornecedores a operar de uma forma mais eficiente, 
permitindo-lhes realizar uma variedade de tarefas online, como a 
atualização de dados de perfil, gestão de operadores, 
solicitações de aumento de oferta, upload de catálogo, envio de 
faturas, revisão de pagamentos e muito mais.

Permita a pesquisa, importação, criação, edição e publicação
de catálogos de produtos para consumo interno a partir de 
um site de compras interno ou utilize diretamente o catálogo 
do seu fornecedor.

Crie um ambiente de trabalho virtual onde os gestores de 
categoria de compras podem gerir os seus custos gerais.

Utilize a agregação de requisições, a gestão de filas de trabalho, 
a gestão por categoria e outras funcionalidades de aquisição 
através de um Centro de Perfil baseado em Procurement.

Defina um sistema centralizado de compras em toda a 
sua organização para apoiar as políticas e os processos 
de aquisição.

Configure e mantenha facilmente uma ou mais políticas distintas 
de compras e aplique-as a diferentes compradores em toda 
a organização.

Converta facilmente uma linha de ordem de compra ou venda 
num cronograma de entrega e controle as condições de 
desconto, mesmo com várias entregas programadas.

Suporte a Gestão da Qualidade na sua organização com novas 
funcionalidades de bloqueio de inventário, que funciona 
manualmente ou de forma automática, para uma maior 
flexibilidade na definição das normas de qualidade e muito mais.

Explore as capacidades melhoradas de valorização das 
mercadorias em trânsito, com suporte em novos relatórios no 
Dynamics 365 F&O.

Utilize o Common Data Services (CDS) para aceder à informação 
de qualquer outra aplicação do universo Dynamics 365 como o 
Dynamics 365 for Sales (CRM), seja on-premises, seja na Cloud.

Registe, altere e acompanhe o atendimento ao cliente, as 
cobranças e outras iterações, utilizando novos recursos de 
gestão de relacionamento.

Gestão da Cadeia
de Fornecimento

Vendas e Marketing

Procurement e 
subcontratação

Capacidade de produção gráfica



Obtenha um resumo na criação do orçamento do projeto, 
compare com o financiamento e faça alterações antes de o 
considerar definitivo.

Crie e gira projetos em Portal permitindo acessos externos.

Registe a timesheet de forma eficiente com as capacidades 
de registo de tempos melhoradas, através de um simples 
navegador de internet.

Introduza e registe custo de trabalhadores com base nos preços 
de venda internos, categorias e dimensões, permitindo o 
acompanhamento da rentabilidade por área de alocação.

Melhore a gestão dos projetos em curso e otimize as cargas
dos recursos através de uma maior integração com o Microsoft 
Project Server.

Melhore a produtividade individual através dos Centros de Perfil 
com os dados, alertas, listas de tarefas e relatórios pertinentes
às funções do trabalho específico, tirando total partido da 
integração com Power BI.

Utilize o Portal Self-service de Empregado e as ferramentas de 
workflow para melhorar as políticas de aprovação e permitir 
que colaboradores de gestão de cliente controlem os níveis 
de serviço.

Visualize e transfira facilmente fichas de empregado e reduza 
as etapas dos processos de recrutamento, de contratação, 
de transferência e de saída.

Simplifique e melhore os processos de HR através das 
funcionalidades de Gestão de Capital Humano: registo de 
despesas, pedido de adiantamentos em dinheiro, gestão
de cartão de crédito, requisição de viagens e submissão 
de despesas.

Além disso, as experiências de aprovação de despesas, as 
requisições de viagens e os adiantamentos são novos ou 
foram melhorados.

Defina as suas políticas corporativas e automatize o 
processo de auditoria com o Audit Workbench.

Acompanhe o consumo de energia e as emissões de gases 
de efeito estufa para monitorizar proativamente o impacto 
ambiental da sua organização: use o Painel de 
Sustentabilidade Ambiental e o novo cubo de dados 
associado, para manter uma consciência sustentada de 
consumo de energia, emissões de carbono e KPI’s para os 
resíduos e uso de água.

Tire proveito de um interface gráfico para fácil configuração 
e criação de cenários para o ajudar a avaliar o impacto das 
mudanças propostas.

Ajude a garantir a conformidade da organização com as leis, 
regulamentos, políticas e regras de negócio através do 
Centro de Compliance, incluindo melhores capacidades de 
controlos internos, nova biblioteca de normas padrão e o 
novo Assistente de Importação e Mapeamento.

Funcionalidades de acordo com a entidade jurídica em 
tratamento, por exemplo, se o endereço da pessoa jurídica 
for o Canadá, os utilizadores poderão ver e trabalhar com 
recursos específicos do Canadá.

O Dynamics 365 F&O possui um largo conjunto de 
funcionalidades para suportar localizações específicas 
por país. 

Gestão de Recursos 
Humanos

Funcionalidades por 
País

Gestão e Contabilização 
de Projetos

Conformidade e 
Controlo Interno

Self-Service para Managers



Dados mestre, dados referenciais e motores globais são a base 
da aplicação. O Common Data Service (CDS) é uma coleção 
extensível, modular e normalizada de esquemas de dados que 
foram concebidos para tornar mais fácil a criação, utilização e 
análise de dados gerados pelas diversas aplicações que 
constituem o universo Dynamics 365.

No Dynamics 365 F&O as melhorias nestas três áreas 
simplificam a definição de dados de referência e mestre e o uso 
de motores globais em toda a empresa, multi-entidade.

       Dados Mestre

Modelo Organizacional: estruturas de modelo organizacional 
mais refinadas, com mais hierarquias e maior detalhe, 
obtendo-se relatórios mais sofisticados. Maior segurança e total 
partilha de dados.

Catálogo de Endereços Global: crie vários endereços, gira o 
acesso ao catálogo de endereços, aplique seletivamente 
políticas de livros de endereços, e crie registos diretamente
em formulários. 

Gestão da informação de produto: crie e mantenha as 
definições base de produto para toda a organização e 
partilhe-as entre as diferentes empresas, mantendo um controlo 
centralizado de gestão de fichas de produto.

       Dados Referenciais

Fuso horário: preferências de fuso horário configuráveis, gestão 
de diferentes fusos horários, sincronização de preferências de 
fuso horário com os fusos horários locais e visualização de 
transações de acordo com o fuso horário.

       Motores Globais

Políticas de gestão: use esta nova funcionalidade para ajudar a 
implementar uma estratégia unificada de contratos entre 
funcionários, agentes, compradores e vendedores.

O módulo BI e Relatórios do Dynamics 365 F&O inclui mais 
de 800 Microsoft ® SQL Server Reporting Services, 11 cubos 
de dados do SQL Analytics Server, e melhorias na 
framework.

       Business Intelligence

O Microsoft Power BI é um conjunto de ferramentas de 
análise de negócio que permite analisar dados e partilhar 
tendências. Usando as ferramentas do Power BI, poderá 
explorar dados e criar rapidamente relatórios e dashboards 
avançados. A sua equipa pode usar os relatórios de forma 
interativa em vários dispositivos. O Microsoft Dynamics 365 
for Finance and Operations usa o Power BI para visuaização 
de dados. Através de gráficos e elementos visuais 
suportados pelo Power BI, os Centros de Perfil podem 
fornecer experiências altamente visuais e interativas para os 
utilizadores.

SQL Server Reporting Services: Combine o poder do SQL 
Server Reporting Services com  a simplicidade e a 
flexibilidade do Dynamics 365 F&O, utilizando o gerador de 
relatórios. Juntamente com mais de 800 relatórios internos, 
o Dynamics 365 F&O oferece-lhe uma ferramenta de 
relatórios de acordo com o Perfil do Utilizador, assente em 
Power BI. 

Dê resposta aos requisitos de informação mais exigentes e 
reduza a carga de trabalho em TI, com a geração de 
relatórios a partir do SQL Server Reporting Services e crie 
relatórios de uma forma simples usando o Microsoft Visual 
Studio® Charting Control. Suporte de operações global: 
desenvolva um relatório numa língua e deixe a reporting 
framework produzir os restantes relatórios nas diferentes 
línguas necessárias.

SQL Server Analysis Services: Identifique instantaneamente 
e atue na melhoria dos processos de negócio utilizando os 
novos cubos disponíveis. Acompanhe o histórico e os 
resultados atuais e emita relatórios de análise de 
desempenho.Configure, personalize e implemente 
facilmente cubos de dados usando um interface assistido.

As melhorias estruturais do Dynamics 365 F&O melhoram 
a eficiência das operações de TI na sua organização e 
retornam mais valor para a empresa. Algumas dessas 
melhorias passam por um editor de Workflow gráfico e de 
serviços baseados na Cloud, que ajudam a reduzir os 
requisitos de capital de front-end e de complexidade de 
processo. Melhorias na framework de integração de 
aplicações e novos conceitos de programação ajudam os 
profissionais de TI a desenvolver mais, com menos código. 
Centros de Perfil ajudam a acelerar os esquemas de 
controlo interno. Um grande conjunto de novas 
funcionalidades nos portais externos ajudam o Dynamics 
365 F&O a expandir os seus benefícios através da Internet.

Framework

Application Foundation
e CDS

Business Intelligence e 
Reporting

       

Hierarquia Organizacional

      

       

      



       Workflow

Use novas capacidades para permitir a criação de workflows mais 
complexos e workflows separados por cada linha de uma 
transação, assim como workflows automatizados que não exigem 
qualquer intervenção humana. O editor gráfico de workflows 
permite a funcionalidade drag-and-drop para a criação de novos 
Workflows e Tarefas. Filas de tarefas ajudam os utilizadores a 
controlar e a balancear as cargas entre toda a equipa.

       Aplicações móveis

A aplicação móvel do Dynamics 365 for Finance and Operations 
permite que a sua organização agilize os seus processos de 
negócios. Permita que os funcionários executem o trabalho a 
qualquer hora, em qualquer lugar, para manter os seus clientes 
satisfeitos, aumentar a produtividade e aumentar a rentabilidade 
das operações.

Mantenha-se conectado com a sua empresa no seu dispositivo 
móvel com a aplicação enquanto estiver em trânsito. Por exemplo, 
pode capturar e carregar arquivos de despesas que podem ser 
anexadas a um relatório de despesas no Dynamics 365 for 
Finance and Operations.

Utilize a submissão de despesas móvel para criar e gerir 
despesas, como anexar recibos, inserir informações adicionais e 
especificar o contexto da despesaa. Envie relatórios de despesas 
para aprovação através da aplicação e use as aprovações de 
faturas para dispositivos móveis para rever e aprovar faturas de 
fornecedores que foram enviadas através de workflows.

Potencie a aplicação D365 F&O para Gestão Avançada de 
Armazém disponível na Google Play Store e na Windows Store e 
implemente com êxito a solução base de WMS, totalmente 
integrada com o D365 F&O. Leia códigos de barras, emita 
etiquetas, realize operações de entrada, internas e de saída de 
inventário e realize todos os processos de reconciliação de 
inventário utilizando a lógica de negócio definida no D365 F&O 
num dispositivo móvel moderno, configurável e personalizável.

Implemente a sua marca e publique a aplicação Retail Experience 
nas plataformas Android e iOS e forneça aos seus clientes um 
canal de vendas e comunicações móveis diretas onde poderá 
publicar os seus catálogos, promoções, gerir wishlists e aceitar 
encomendas de venda e pagamentos.

      Serviços e integração de aplicações
 

Tire proveito de novas capacidades, tais como: disponibilização 
como um Service de código X++ com a lógica de negócio a 
sistemas externos, incluindo serviços de mais de 90 documentos; 
suporta integração em formatos não-XML, manipulação de erros 
flexível, importação em massa; acesso a grupos de serviços 
com facilidade; possibilidade de uso da estrutura de operação do 
negócio para escrever novas aplicações e consumo de 
serviços externos. Simplifique a configuração e a administração 
de serviços.

       Segurança por Perfil

Crie permissões de segurança para objetos aplicativos individuais, 
simplificando a manutenção e permitindo a sua reutilização 
segura. Implemente políticas de segurança para registos 
individuais de tabelas, oferecendo maior granularidade. 

       

       

      

       

       Internet of Things (IoT)

Indústria: Entre na Indústria 4.0 - a modernização de sistemas 
industriais - com confiança. Aumente a eficiência operacional 
enquanto cria novos fluxos de receita que acompanham as 
necessidades dos clientes com a IoT para a indústria do Azure. 
Monitorize os principais parâmetros dos equipamentos para 
descobrir anomalias antes que elas se tornem problemas críticos 
e use esses dados para desenvolver programas de manutenção 
preventiva.

Retalho: instale sensores inteligentes sem fios nas suas lojas e 
interaja em tempo real com os seus clientes, fornecendo 
notificações de promoções com base em produtos em estantes 
próximas da posição do cliente ou presentes nas suas wishlists.

       Inteligência Artificial (AI)

Gestão da Cadeia de Abastecimento: A Demand Forecasting é 
uma ferramenta leve, mas poderosa, que permite que as 
organizações façam previsões com base em dados históricos. 
Aproveite o poder de Machine Learning do Azure, ajuste as 
previsões usando o Microsoft Excel e importe os valores finais 
para os modelos de previsão do Microsoft Dynamics 365 for 
Finance and Operations.

Ponto-de-Venda (POS): Obtenha informações valiosas ao fazer o 
check-out de um cliente no POS da sua loja através do 
mecanismo Recomendações de Produto, permitindo 
oportunidades rentáveis de venda cruzada diretamente no POS 
usando os recursos de Machine Learning disponíveis.

       

       Inteligência Artificial (AI)



Aplicações de 
Produtividade Microsoft 
e Infraestrutura

Microsoft Flow: Construa fluxos de trabalho automatizados em 
minutos ligando centenas de aplicações e serviços populares, 
sem necessidade de programação.

       Maximize as oportunidade
           de negócio

Com uma solução altamente adaptável poderá optimizar os seus 
processos continuamente por forma a maximizar as 
oportunidades de negócio e reduzir os riscos. Com alternativas 
de implementação flexíveis, em Azure e Local Business Data, e 
com upgrades e manutenção simplificados através de um 
isolamento técnico da solução standard, é uma certeza no apoio 
ao seu negócio, agora e no futuro.

Uma experiência de utilização familiar e uma perfeita integração 
com o Microsoft® O�ce permite uma total colaboração entre 
todos os colaboradores. A equipa de TI poderá de uma forma 
simples concentrar-se no desenvolvimento estratégico e na 
gestão do ciclo de vida da solução.

       Completa integração Microsoft

Como funciona? Através de uma completa integração entre o 
sistema ERP, as aplicações de negócio e de produtividade, as 
soluções de comunicações e com toda a plataforma de 
tecnologia associada – quer trabalhe On site ou na Cloud. O 
Dynamics 365 F&O, assim como outros produtos e tecnologias 
da Microsoft são construídos para oferecer uma integração 
completa, associada a uma rede de parceiros Global para o 
ajudar a melhor perceber os benefícios. Tudo isto faz com que a 
decisão no Dynamics 365 F&O seja uma decisão estratégica, 
segura e de futuro.

           de negócio

       

Poderoso, ágil e simples.

       Microsoft Power Platform

O Power BI, as PowerApps e o Microsoft Flow foram projetados 
para trabalhar juntos para que todos na sua empresa possam 
criar aplicações personalizadas rápida e facilmente, automatizar 
fluxos de trabalho para melhorar a produtividade do negócio e 
analisar dados sem necessidade de capacidades técnicas.

Power BI: crie uma cultura orientada para os dados, permitindo 
que todos transformem dados em visualizações perspicazes que 
podem usar para tomar decisões de negócio com rapidez.

PowerApps: Crie aplicações personalizadas em horas, ao invés 
de meses, que se conectam aos seus dados e sistemas 
existentes para ajudar a resolver qualquer desafio operacional.

       


