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PURCHASE
PORTAL

Simplificação de Processos
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.

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

Flexibilidade e Adaptabilidade 
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.

Rapidez e User-friendly
I Eliminação do papel;
I Desburocratização de processos;
I Redução dos ciclos de aprovação;
I Aceleração de processos.

VISÃO 360º
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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

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.

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.

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.

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.

A SOLUÇÃO QUE LHE PERMITE
GERIR TODO O SEU PROCESSO
DE COMPRAS�



SOBRE
ARQUICONSULT
Arquiconsult é uma empresa de consultoria de 
sistemas de informação, baseada em tecnologias 
Microsoft Dynamics 365, com escritórios em Lisboa, 
Porto, Vila Real, Barcelona, Madrid, Sevilha, 
Salamanca, Luanda e Riyadh.

Formado por uma equipa de consultores 
experientes, tendo já implementado algumas das 
mais complexas soluções empresariais Microsoft 
Dynamics e é frequentemente referido a clientes 
internacionais para as suas implementações no 
nosso país.

A Arquiconsult está constantemente a inovar na 
sua oferta e tem vários verticais, para vários 
sectores de actividade, que acrescentam valor ao 
Microsoft Dynamics 365.

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

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

Co-�nanced by:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

LOCALIZAÇÕES
LISBOA | PORTO | VILA REAL | LUANDA
BARCELONA | SEVILHA | MADRID 
SALAMANCA | RIYADH  

www.arquiconsult.com

(+351) 218 205 610 
comercial@arquiconsult.comPT

(+966) 50 763 4302
commercial@arquiconsult.comKSA

(+34) 633 907 561
comercial.spain@arquiconsult.com�ES

(+244) 939 954 360
comercial@arquiconsult.com�AO


