
Solução Integrada para a 
Gestão de Resíduos

 Com isso apresentamos a solução vertical enwis).

Este setor de atividade está em crescente expansão e 

exige, pelo seu grau de complexidade, um software 

integrado que consiga garantir a sustentabilidade do 

negócio e ajudar a controlar todas as suas áreas 

(desde a operacional até à financeira com todo o 

controlo de gestão).

O software Microsoft Dynamics 365 Business Central 

fornece todas as funções próprias de um software de 

gestão empresarial para permitir gerir a sua empresa 

de uma forma completa. 

Também oferece módulos adicionais que podem ser 

integrados com o ERP Microsoft Dynamics para 

corresponder a necessidades de uma gestão mais 

avançada de determinados processos de negócio 

como é o caso da gestão operacional de Resíduos.                      

A Gestão de Resíduos não é mais que um conjunto de 
metodologias com vista à redução, geração e 

eliminação de resíduos durante todo o seu ciclo 



Para mais informações contacte-nos:
www.arquiconsult.com I comercial@arquiconsult.com

A solução enwis), totalmente integrada com o ERP, substitui um conjunto de soluções individuais, que nem 

sempre estão interligadas, de forma eficiente. Os dados passam agora a estar disponíveis aos utilizadores 

de forma fácil e intuitiva para que a informação correta possa ser utilizada para análises de gestão. 

Consegue ter informação precisa sobre:

      GESTÃO: Visão integrada e atualizada das 

quantidades de resíduos, dos seus custos e dos seus 

proveitos.

      COMERCIAL: Visão completa e integrada de 

todos os contratos em vigor, assim como dos valores 

de todos os serviços acordados  (contentores, 

resíduos não valorizáveis, resíduos valorizáveis).

      LOGÍSTICA: Controlo completo de todos os 

recursos utilizados, com os respetivos custos por 

cada volta, veículo, motorista.

      FINANCEIRA: Rastreabilidade de todas as 

faturas, com as ordens de recolha e inclusive com os 

talões de pesagem.

      

      

      

      

As principais vantagens são: 

      A rapidez na implementação pois estamos 

perante um software com mais de 20 anos a apoiar 

clientes em todo o mundo neste setor;

      Total integração com todos os processos de 

negócio e soluções da família Microsoft (Office e 

Power BI por exemplo);

      Investimento seguro, escalável, totalmente 

acessível onde quer que esteja

      Totalmente flexível.

      A 

      

      

      

A pensar no apoio que o Gestor necessita, desenvolvemos uma solução de Business Intelligence, aliado ao 

enwis) que garante uma análise completa e fiável dos dados do negócio. Completamente ajustado às 

particularidades e complexidade da gestão de resíduos, B!enwis) permite-lhe extrair indicadores para 

melhor controlar a atividade e tomar decisões de forma sustentada.

O enwis) e o B!enwis) são soluções desenvolvidas sobre a tecnologia 
Microsoft Dynamics 365 Business Central, que permite a gestão e 
análise completa de todas as áreas relacionadas com a gestão de 

resíduos, aumentando a sua produtividade e eficiência. 


