
O modelo biTrans vive independentemente da tecnologia 
que suporta os dados para análise. Dados dispersos por 
bases de dados, folhas de cálculo ou outros não são 
obstáculo. 

Como funciona?

Dados sobre vendas, custos (externos e internos), 
rentabilidade e performance operacional de viagens e 
atividades, viaturas, reboques, motoristas, processos, 
manutenção e combustíveis, por exemplo, são canalizados 
para o modelo biTrans.

Canalização de Dados

O b!Trans endereça de imediato alguns módulos:

• Faturação
• Custos/Repartição
• Margens/Rentabilidade
• Clientes/Fornecedores
• Processos de Transporte
• Viagens/Segmento
• Carga
• Performance
• Vendedores
• Mortistas
• Locais de Carga/Descarga

Módulos

BUSINESS
INTELLIGENCE

B!TRANS

Dashboards e análises 
operacionais à distancia 
de um click!

BUSINESS INTELLIGENCE EM TRANSPORTES E LOGÍSTICA

A rapidez com que o negócio se desenvolve e o conjunto 
de variáveis que gravitam à sua volta obrigam a uma 
constante monitorização e resposta rápida e eficaz. 

Qualquer decisor esta obrigado, por isso, a ter ao seu 
alcance um conjunto de mecanismos capazes de fornecer 
toda a informação necessária às melhores tomadas de 
decisão: sustentadas em dados atuais e com rigor. 



Simples de Utilizar
O utilizador final tem ao dispor um conjunto de métricas, 
dimensões e atributos prontos a usar através do 
drag-and-drop para tabelas, gráficos e filtros.

Escalável
“A máquina é o limite” – o sistema é escalável em número 
empresas, tabelas e registos. Milhões de transações são 
facilmente suportadas através da tecnologia Microsoft SQL 
Server.

Investimento
O investimento necessário passa apenas pelo b!Trans. A 
exploração de análises e reports pode facilmente ser obtida 
através de MS Excel, tipicamente utilizado em qualquer 
organização.

Centralização
Com b!Trans o sistema de dados é agora centralizado. 
Diferentes utilizadores com diferentes reports, com regras 
individuais e resultados díspares deixa de ser problema.

Requisitos de Negócio
O b!Trans pretende cobrir 70% das necessidades imediatas 
das organizações de Transporte e Transitário. A customização 
a cada organização representa uma fatia reduzida em cada 
projeto.

Reporting Out-of-Box
Com a aquisição do b!Trans cada organização fica dotada de 
um conjunto de reports prontos a ser explorados de imediato.

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 valor ao Microsoft 
Dynamics. O BiTrans é um exemplo claro de solução, que 
nos permite colocar à disposição das empresas 
portuguesas a melhor e mais completa solução de 
business intelligence para Transportes e Logística. 

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

•  Viagens Abreu
•  Sociedade Ponto Verde
•  A Loja do Gato Preto
•  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


