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NaviTrans o que é?

O NaviTrans é o mais completo software de gestão quer para empresas 
de transporte de mercadorias, distribuição e armazenagem quer para
empresas de trânsitos. 

Desde carga completa, grupagens, distribuição e gestão de múltiplos depósitos, 
até às operações de trânsito multimodal, com a oferta de diferentes formulários 
de entrada de dados e procedimentos, o NaviTrans está preparado para satisfazer 
as necessidades operativas de qualquer tipo de transporte.

E o NaviTrans ainda lhe permite, a par da gestão e controlo dos processos core 
da sua atividade, gerir as restantes áreas da sua organização, como os recursos 
humanos, gestão financeira, aprovisionamento,  compras ou CRM.

Benefícios

O NaviTrans dispõe de múltiplos benefícios, tais como:

• Solução abrangente, integrada, escalável, flexível e configurável, direcionada 

para fornecedores de serviços logísticos, independentemente da dimensão da 

sua empresa, ou tipo de serviço prestado. 

• Controlo do fluxo completo dos seus processos de negócio, e acima de tudo, 

dos proveitos e custos dos mesmos.

• Standards de conectividade que permitem abertura e integração com sistemas 

de acessos, softwares de cartografia, sistemas de otimização de rotas, sistemas 

de gestão documental, entre outros.

• Independentemente da sua atividade principal ser de transporte, armazenagem 

ou trânsitos, o NaviTrans permite uma visibilidade completa do ciclo do seu 

negócio, cobrindo a cadeia logística na sua totalidade.

• NaviTrans é um Add-on certificado para o Microsoft Dynamics 365 Business  

Central (A.K.A. Dynamics NAV), com a garantia de solução de qualidade e 

tecnologicamente atualizada.

Funcionalidades

As suas principais funcionalidades são:

• Propostas e cotações;

• Processos modelo;

• Ordens de transporte;

• Módulo avançado de tarifas;

• Estrutura de departamentos e subdepartamentos;

• Grupagens;

• Códigos de rotas e depósitos; 

• Ferramentas gráficas de planeamento;

• Propostas de planeamento automático;

• Integração com armazém;

• Gestão de CMR;

• Gestão de frota, manutenção e oficina;

• Gestão de paletes e embalagens, por cliente, 

localização, camião, reboque, motorista;

• Gestão de COD (Cash On Delivery);

• Gestão de subcontratados; Informação de gestão;

• Controlo de rentabilidade;

• Integração com computadores de bordo e 

sistemas de localização;

• Planeamento e execução da manutenção (Gestão Oficinal);

• Gestão de Combustíveis;

• Gestão de Pneus;

• Integração com Cartografia; 

• Integração com Bolsas de Carga.



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.

Alguns dos clientes que utilizam as 
nossas soluções

•  Arnaud Logis
•  Grupo Sousa 
•  Grupo Orey
•  Grupo Pinto Basto
•  Grupo E.T.E.
•  EGEO
•  TCP
•  ETAF
•  TJA
•  TMS

•  Transportes Sardão SA
•  Serviroad
•  Grupo Silvestre e Silva
•  Transportes Maginal 
Mondego SA
•  TFS
•  Aquinos
•  Loja do Gato Preto
•  Renascimento

Arquiconsult
Lisboa | Porto | Barcelona | Luanda

www.arquiconsult.com l comercial@arquiconsult.com

Grupo Silvestre e Silva, 
Carlos Silvestre, Administrador

Julgamos que as mais-valias da solução NaviTrans 
são a sua abrangência ao incluir não só a vertente 
de Transportes, mas também a de Transitários, 
assim como a sua completa integração no 
Microsoft Dynamics NAV. 
Assim, a implementação desta solução na nossa 
organização levou a uma maior eficiência na 
gestão dos processos. 

A nossa escolha foi simples, um layout que nos agradou, todas as 
questões que fiz foram respondidas com muita precisão, vi que é um 
produto com provas dadas no mercado e que encaixaria perfeitamente 
no nosso grupo. O que esperamos do NaviTrans é, para além de 
organização em todos os processos, ter melhor perceção do que 
fazemos bem e do que fazemos menos bem, poder analisar o nosso 
negócio de uma forma profunda.

Transportes Marginal do Mondego, S.A. 
Mondego Group – Transport & Logistics, 

Rodrigo Alves, Administrador

O Dynamics NAV NaviTrans tem sido um vigoroso pilar 
no crescimento e projeção dos negócios do Grupo 
Serviroad, um forte aliado na gestão empresarial.

Serviroad, 
Cláudio Vieira, AdministradorCláudio Vieira, Administrador

Implementamos o NaviTrans em 2009 na área 
Operacional e Financeira, tendo mantido uma relação 
de Parceria caraterizada pela confiança mútua, mas, 
acima de tudo, pela certeza de estarmos 
acompanhados quanto à evolução das nossas 
necessidades. Reconhecemos o potencial desta solução 
e da capacidade de resposta da Arquiconsult que nos 
permite o desenvolvimento nesta área que é estratégica 
para o crescimento do nosso negócio.
Certamente continuaremos a apostar nesta solução
e nesta Parceria.

ETAF – Transportes Álvaro de 
Figueiredo, S.A, 

Joaquim Tavares, Administrador

A solução NaviTrans permite uma gestão integrada na área 
dos Transportes. A solução tem capacidade de gerir e processar a 
informação referente às operações de transporte, integrando numa 
única plataforma estruturas de gestão diferentes, incluindo: 
manutenção, processos, recursos, incidentes, indicadores de 
desempenho, constituindo uma importante eficiência de trabalho. 
A solução, conjuntamente com as soluções satélite, tem permitido à TJA 
analisar e melhorar continuamente a eficiência das operações.
Com o crescimento da concorrência global, a TJA enfrenta desafios em 
todos os aspetos das suas operações incluindo, necessidades de 
melhorias tecnológicas, o NaviTrans tem contribuido para o 
cumprimento das exigências dessa gestão dinâmica.

TJA, Sandra Amador, Dir. Financeira

As mais-valias que a solução NaviTrans trouxe à operação da 
Transportes Central Pombalense foram sobretudo a centralização 
dos serviços de transporte e logística dos vários departamentos, 
maior facilidade e rapidez nos processos de faturação, integração 
de tarifários automáticos e controlo e monotorização dos serviços 
e dos custos nos processos de transporte. (...)

TCP - Transportes Central Pombalense, 
Gumerzindo António, Administrador

O NaviTrans WMS trouxe à operação de Logística 
da TFS maiores ganhos de produtividade, e ao 
mesmo tempo deu-nos a capacidade para 
monitorizarmos todas as atividades em tempo 
real. O objetivo era garantir lead times rápidas, 
entre o pedido e a entrega. 
Este foi sempre um objetivo bastante ambicioso, 
que só poderia ser alcançado com um sistema 
moderno de WMS, como o NaviTrans WMS 
(Warehouse Management System).

TFS - Transportes Florêncio e Silva, 
Nelson Lopes, Dir. de Logística

TMS, Henrique Martins, Administrador

Com o NaviTrans a TMS ganhou maior controlo sobre a 
operação, na medida em que permite a sistematização da 
informação com maior rigor, acessibilidade e transparência. 
De um modo fácil e direto reflete com exatidão a realidade das 
operações, quer no momento atual quer no histórico. 
Este controlo e rigor reflete-se em produtividade e na entrega de 
um serviço de maior qualidade aos nossos clientes. 
Em poucas palavras o NaviTrans trouxe-nos sistematização, 
controlo, disponibilidade, qualidade e produtividade.


