
Simplificação de Processos

Centralização da Informação

Flexibilidade e Adaptabilidade

Rapidez e User-friendly

Sobre o Portal de Compras?

I  Requisições, ordens de compra, receção,
   tudo com fluxos de aprovação;
I  Comparação de cotações e registo de propostas;
I  Invoice match, seja pela ordem de compra ou receção.

I  Eliminação do papel;
I  Desburocratização de processos;
I  Redução dos ciclos de aprovação;
I  Aceleração de processos.

I  Efetue a gestão dos seus fornecedores;
I  Avalie o seu desempenho;
I  Registe as suas receções e históricos de 
cotações/propostas.

I  Configuração simples e flexível;
I  Parametrização de fluxos de aprovação à sua medida;
I  Aplicação mobile.

Solução flexível e modular, complementada 
com uma aplicação mobile, que substitui as
ferramentas inapropriadas para a gestão
de compras, aumentando a eficiência da 
sua organização.

Diga adeus à manutenção de vários 
sistemas, através das diferentes 
funcionalidades que centralizam, num 
único local, os vários subprocessos.

Não interessa o tamanho da sua
organização ou do seu negócio, o
Portal de Compras tem as ferramentas
necessárias para o ajudar, com workflows
adaptáveis à sua imagem corporativa.

A solução que lhe permite gerir
todo o seu processo de compras

Solução totalmente integrada com
Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Solução multi empresas.

Principais Funcionalidades



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. 

Atualmente, contamos com clientes nos mais
diversos setores, de entre os quais:

•  Viagens Abreu
•  Sociedade Ponto Verde
•  Vila Galé
•  Santander Consumer

• Grupo E.T.E
• JP Sá Couto
• Corticeira Amorim
• Einhell

Lisboa | Porto | Vila Real | Luanda
Barcelona | Madrid | Salamanca | Sevilha

www.arquiconsult.com 

comercial@arquiconsult.com

Sobre a Arquiconsult

VISÃO 360º

REQUISIÇÕES

PROCUREMENT

ORDENS DE COMPRA

RECEÇÕES

INVOICE MATCHING

GESTÃO DE FORNECEDORES

POTENCIA A ORGANIZAÇÃO

Faça uma gestão simplificada
numa única plataforma, que

pode ser consultada por todos
os trabalhadores.Torne o

processo de compras mais
transparente, rápido e com toda

a informação na sua mão.
Tudo no Portal de Compras.

Controle todo o processo de
contacto entre a sua organização e
fornecedores. Envie eletronicamente, 
para os seus fornecedores, as ordens 
de compra geradas pelo sistema, 
tendo por base o processo de 
requisição. Liberte os trabalhadores
da gestão de contactos com os 
respetivos fornecedores.

Tenha, através do Portal de Compras,
acesso rápido à encomenda ou
receção à qual a fatura está 
interligada, verifique que está a pagar
o que foi entregue ou pedido e
introduza aprovadores, caso
necessite de validação.

Crie um ecrã de trabalho onde
pode gerir todo o seu processo

de procurement, desde cotações
recebidas ou por receber, e tome

a melhor decisão para o seu
negócio, com base no histórico de
cotações dos produtos e nos seu

contactos com fornecedores.

Controle internamente, através
de um único local, aceda a toda 
informação que necessita,
defina budgets e controlo de 
cada compra, ajudando a tomar 
a decisão necessária com confiança.

Centralize os processos de
requisição e elimine o excel, 
email e papel, utilizando um
processo simplificado de registo, 
selecionando produtos/serviços
de um catálogo pré-definido ou
de uma lista de produtos 
pré aprovados. Utilize fuxos de
aprovação customizados com
base no que é pedido.

Faça a gestão dos seus
fornecedores num só local,

avalie cada um deles, em 
diferentes categorias, e tenha

uma melhor perceção das
transações já efetuadas. Retire

o melhor partido da sua relação
com os  seus fornecedores.

Efetue, através do Portal de
Compras, a receção de bens e 

classifique essas mesmas
receções. Controle o que já foi 

rececionado, o que está
por rececionar e o que

necessita de ser revisto.

Para mais informações,
contacte-nos:


