
A Arquiconsult é uma empresa de 
consultoria de sistemas de informação, 
assente em tecnologias Microsoft 
Dynamics, com escritórios em Lisboa, 
Porto e Angola.

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 Dynamics 365 for Operations é um 
exemplo claro de solução que nos permite 
colocar a disposição das empresas 
multinacionais, localizadas em Portugal, a 
melhor e mais completa solução integrada         
de gestão.

Atualmente contamos com clientes nos mais 
diversos setores de atividade:

• Teka
• Hevea (Dunlop Boots)

• Sapa
• Polopique

• Gunnebo
• Coviran

• Klaveness

DYNAMICS 365 
FOR OPERATIONS 
LOCALIZAÇÃO 
PORTUGUESA

Localização
Portuguesa

SOBRE NÓS

UMA SOLUÇÃO WEB QUE PERMITE 
MELHORAR OS PROCESSOS             

ADMINISTRATIVOS E DE            
DESENVOLVIMENTO DE RH.

SOBRE A SOLUÇÃO�
A localização portuguesa da Arquiconsult para o 
Dynamics 365 for Operations permite à sua empresa 
cumprir com a regulamentação fiscal e requisitos em 
termos de relatórios legais a apresentar à Administração 
Publica portuguesa.

A nossa solução abrange uma vasta oferta de 
funcionalidade, desde a certificação de software, 
SAF-T, submissão de documentos de transporte junto 
da AT, registo de transações em sede de IVA com 
tratamento de acordo com a legislação nacional, 
ferramenta de geração de declarações de IVA e          
uma gestão de ativos fixos de acordo com a legislação 
em vigor.

O Dynamics 365 for Operations é uma solução de 
gestão totalmente integrada (ERP) que consegue 
endereçar todas as áreas de uma empresa, desde a 
Logística, Produção, Recursos Humanos até à área 
Financeira. Esta solução é desenvolvida sobre uma 
base internacional que reúne as melhores práticas de 
negócio e que é depois complementada com 
funcionalidades, cujo objetivo é assegurar o 
cumprimento dos requisitos legais e as melhores 
práticas nacionais.
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O Dynamics 365 for Operations suporta o seu negócio quer 
nas atividades de suporte normais a uma empresa 
(logística, compras, financeira) quer no que diz respeito a 
requisitos específicos do seu setor de atividade (indústria 
de processos ou discreta, distribuição, retalho, setor 
publico). Esta solução está presente e disponível a nível 
mundial com uma estrutura própria de localização em 36 
países.

Expanda o seu negócio através da identificação de novas 
oportunidades e da procura contínua de uma maior eficiência 
no controlo de processos. Esta solução permite-lhe aceder à 
informação de forma íntegra e contínua e ao mesmo tempo 
garante o envolvimento da organização com as operações 
diárias e a geração dessa mesma informação.

A Arquiconsult é uma referência de mercado no mundo Dynamics, 
comprovada com casos de sucesso implementados desde o ano 
2000. Escolhemos criar uma localização Portuguesa para o Dynamics 
365 for Operations por forma a capitalizar o conhecimento acumulado 
no mercado nacional ao nível das soluções integradas de gestão, da 
realidade operacional e dos requisitos legais. 

A localização portuguesa está dividida em seis componentes principais: 
Certificação, SAF-T, IVA & Relatórios Legais, Ativos Fixos, IES e Retalho 
(Dynamics 365 for Operations for Retail).



SAF-T�    IVA E 
RELATÓRIOS LEGAIS

MODELO 22
COPE: Ficheiro estatístico para o banco 
de Portugal. 
Retenções Imposto: Funcionalidade 
que permite a gestão base do processo 
de retenção no pagamento quer a 
clientes como a fornecedores. 
PS2: Ficheiro de suporte a 
transferências bancárias (não 
internacionais); 
SEPA e SEPA Débitos Diretos: Processo 
e ficheiro de suporte a transferências 
bancárias;
Recibo de Cliente 
Recibo de Fornecedor

Contabilização de transações de inventário: 
Foram criados alguns tipos de transações 

específicos para suportar requisitos locais e fiscais 
ao nível das contagens de inventário físico (perdas 

e ganhos) e compras. 

Modelos de Faturação: Funcionalidade que permite 
automatizar o processo de tratamento e classificação 

em sede de IVA para vendas e compras ao nível das 
ordens de venda ou compra, respetivamente. Esta 

funcionalidade permite gerir por modelo de faturação, 
sequências de numeração específicas, classificação de 
IVA e respetivo registo na contabilidade. 

Carta de Regularização de IVA (nota de crédito): 
documento que é emitido em conjunto com a nota de    
crédito e que permite o suporte do processo de 
regularização do IVA.

Encargos Compras: Funcionalidade que permite uma 
contabilização específica em sede de IVA de acordo com a 
conta de compras originalmente utilizada na aquisição.

Relatórios Recapitulativos: Relatórios recapitulativos de IVA 
nas compras e vendas. 

Validação do Número de Contribuinte: Funcionalidade que 
valida através de um serviço online se o número de 
contribuinte é válido em termos de registo (apenas para 
determinados tipos de números de contribuinte). 

Submissão de Documentos de Transporte: Submissão 
eletrónica de documentos de transporte à AT.

Balancetes de Clientes e Fornecedores

Declarações de IVA: Possui uma ferramenta que permite ao 
utilizador configurar e gerar as declarações de IVA 
diretamente na solução integrada de gestão. A solução gera 
os ficheiros eletrónicos de submissão da informação 
declarativa à Autoridade Tributária. 
Esta ferramenta foi baseada na utilização dos grupos de IVA e 
classificação dos documentos. A ferramenta permite de base 
a criação das seguintes declarações:

. Declaração periódica e anexos;
. Declaração anual;
. Declaração de aquisições intracomunitárias por país e 
números de contribuinte;
. Declaração de vendas intracomunitárias por país e 
número de contribuinte;
. Anexos 40 e 41

Declaração de Fluxos de Caixa: Ferramenta que   
ermite gerir e gerar a declaração de fluxos de  aixa 
de acordo com os requisitos da legislação  
ortuguesa. 

Descontos de Pronto Pagamento:  ratamento 
especifico em sede de IVA para os desconto 
de pronto pagamento.

O SAF-T é um ficheiro XML de auditoria que é 
normalmente requerido pelas autoridades tributárias 
em situações específicas (normalmente em 
processos de inspeção) e na sua forma simplificada é 
utilizado para a submissão mensal de vendas à AT. 
Este ficheiro inclui normalmente diversas secções de 
informação sobre a empresa, sendo as mais 
relevantes, dados mestres (plano de contas, 
fornecedores, clientes, produtos, entre outros), 
transações da contabilidade e documentos de 
vendas.

Este ficheiro pode ser exportado em diversas 
versões:
. Integrado (toda a informação);
. Contabilidade (não inclui produtos e 
documentos de venda);
. Faturação (não inclui plano de contas, 
fornecedores e transações da contabilidade);
. É ainda possível gerar versões 
simplificadas apenas para vendas ou 
extração parcial.

A partir da versão Dynamics AX 2012 R3 
(CU8) foi implementada um novo módulo 
que inclui um validador/visualizador base 
de SAF-T integrado na solução, 
permitindo      ao utilizador um melhor 
controlo      do processo de submissão e 
validação dos dados entregues à 
Autoridade Tributária.
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CERTIFICAÇÃO
Certificação de Software: Requisito legal que 
determina que todos os documentos relacionados com 
uma venda ou transporte de mercadorias devem ser 
obrigatoriamente assinados através de uma chave 
digital atribuída a cada fabricante de software. Este 
requisito obriga a requisitos específicos em termos de 
layout do documento e numeração. 

Documentos de Transporte: Novo tipo de documento 
que embora gere um documento válido para efeitos de 
transporte não possui reflexo sobre o balanço ou 
inventário da empresa. 

Validação do Número de Contribuinte: Funcionalidade 
que valida através de um serviço online se o número de 
contribuinte é válido em termos de registo (apenas para 
determinados tipos de números de contribuinte). 
Submissão de Documentos de Transporte: 
Submissão eletrónica de documentos 
de transporte à AT.

ATIVOS FIXOS
O módulo de ativos fixos foi totalmente revisto e 
redesenhado por forma a cumprir    com os requisitos 
legais portugueses. Este módulo permite ainda gerar 
os principais relatórios legais:

. Perdas e Ganhos (Modelo 31) 

. Amortizações e Depreciações

DYNAMICS FOR RETAIL
Com a introdução de uma solução dedicada ao 
Retalho, por parte da Microsoft, na vertente de 
ponto de venda (PoS) e Comércio Online, a 
Arquiconsult desenvolveu, a partir da versão 
Dynamics AX 2012 R3, um módulo específico que 
permite a utilização da solução de ponto de venda 
(ePOS) em Portugal. As principais alterações 
estão associadas, ao processo de certificação de 
documentos, captura de informação obrigatória 
ao nível do ponto de venda, tratamento de 
impostos e integração na contabilidade.

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 e Luanda. 
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.

SOBRE A ARQUICONSULT

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


