
JET BUDGETS

A produção de relatórios consome tempo e adia a 
tomada de decisões estratégicas. Com o Jet Reports, 
capacita a sua equipa a, autonomamente, criar
e executar relatórios precisos, rápidos e com a 
informação necessária para apoio à decisão.

A FERRAMENTA MAIS COMPLETA DE REPORTING

MICROSOFT
DYNAMICS 365

JET REPORTS

Controle e simplifique o seu processo de orçamentação através de 
uma solução de planeamento simples, adaptável e fácil de utilizar, 
concebida para o seu negócio, os seus utilizadores e o seu sistema 
Microsoft Dynamics. Elimine permanentemente folhas de cálculo 
inconsistentes, criadas manualmente, impossíveis de conciliar e 
reduza o tempo utilizado na criação de orçamentos.

FAÇA ORÇAMENTOS PRECISOS

Folhas de cálculo geridas para que nunca mais tenha de cortar e 
copiar dados, nem receio de ter a versão errada. 
Solução online para um fluxo de trabalho centralizado. 
Visibilidade total do estado das tarefas para saber sempre em que 
fase está o fluxo de trabalho.

POUPE TEMPO E RECURSOS

Tarefas automatizadas e planeadas que mantêm o processo de 
orçamentação organizado e encaminhado.
Integração instantânea com o Microsoft Dynamics 365 para 
importar os valores aprovados em minutos.
Modelos de orçamentos reutilizáveis que acabam de vez com
a duplicação do trabalho.
Processo de configuração simples e rápido, evitando consumo de 
tempo e recursos em instalações complexas.
Interface intuitiva e ferramentas familiares que lhe permitem que 
comece a utilizar já a sua solução Jet Budgets.

CONTROLE O PROCESSO DE  PLANEAMENTO 
Normas definidas para a introdução de dados que simplificam a 
conciliação da informação.
Notificações via e-mail que lhe permitem estar sempre atualizado.
Permissões e funções de utilizador individuais que garantem a 
aplicação de procedimentos e políticas de segurança.

SIMPLIFIQUE O PROCESSO DE ORÇAMENTAÇÃO
Estruturas personalizáveis à sua metodologia de orçamentação.
Utilize todos os segmentos, dimensões ou contas de razão para 
não ter limitações.

TENHA VISIBILIDADE TOTAL PARA ESTAR SEMPRE A PAR
Relatórios comparativos e flexíveis entre os valores reais e os 
valores previstos no Excel. 
Notificações de tarefas que lhe permitem seguir o plano traçado 
para a sua empresa no seu caminho para o sucesso.

ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA SI
Com ligação direta a:

Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations



Outras soluções 
JET REPORTS FINANCIALS
Todos os seus dados financeiros dentro do Excel, à distância de um 
clique. Rapidamente e facilmente gere relatórios financeiros 
precisos no desejado, diretamente no Excel. Obtenha as respostas 
necessárias acedendo facilmente aos dados de origem e aproveite 
a liberdade para se concentrar noutras tarefas, enquanto os seus 
relatórios são executados e distribuídos automaticamente.
     Relatórios com dados em tempo real
     Suporta múltiplas empresas, consolidando diferentes moedas
     Programação e distribuição automatizadas
     Interface com Excel

JET HUB
FO Jet Hub é um portal online que se integra facilmente à sua 
solução Microsoft Dynamics AX, GP, NAV e 365. Tenha acesso aos 
dados corretos no seu ERP Microsoft Dynamics, sempre que 
precisar, através da gestão de relatórios, dashboards e orçamentos.
     O Jet Hub foi projetado para simplificar a gestão de relatórios,    
melhorar a visibilidade organizacional e aumentar a produtividade.
     É a melhor opção para uma gestão centralizada de relatórios e 
colaboração com o Microsoft Dynamics
     Oferece suporte on-line completo e recursos acessíveis 24/7

Benefícios
Eliminar erros
Extraia todos os dados diretamente no Excel. Sem exportação manual, 
sem cópia e colagem. Comece a usar e criar relatórios imediatamente.
Respostas on-line, on time de qualquer lugar
Faça o drill-down dos números diretamente do Excel. Acesse e gira 
relatórios de qualquer lugar.
Portabilidade dos Relatórios
Os relatórios são atualizados em consonância com o upgrade do ERP. 
Transita automaticamente de uma versão do Dynamics para a próxima.
Reduza tempo e custos na execução dos relatórios
Não são necessárias skills de codificação ou programação, pois os 
relatórios são atualizados em sincronia com o ERP.
Precisão dos dados
Plataforma completa de colaboração e publicação. Sinta-se confiante 
de que os dados são gravados e partilhados no local correcto.
Concebido para a Comunidade Dynamics
Criado especificamente para o Microsoft Dynamics. Ampla biblioteca 
de relatórios para uso imediato. Download e instalação no mesmo dia.

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 sectores de actividade, que acrescentam 
valor ao Microsoft Dynamics.  

Atualmente, contamos com clientes nos mais 
diversos sectores como sejam:

•  VILT
•  Orey
•  Palmetal
•  Alualpha
•  Serviroad
•  Xylazel
•  Vale do Lobo
•  Holmes Place
•  A Loja do Gato Preto
•  Casa da Música
•  Hubel
•  Go Natural
•  Grupo E.T.E.
•  Cork Supply
•  Einhell

Sobre a Arquiconsult

Arquiconsult

Lisboa | Porto | Barcelona | Luanda

www.arquiconsult.com

comercial@arquiconsult.com


