
QMOBILE PARA 
A GESTÃO DE ARMAZÉM

Qmobile

QMOBILE o que é?
O Qmobile é a solução móvel para a gestão de 
armazéns desenvolvida pela Arquiconsult, 
concebida para suportar de forma simplificada os 
principais processos da operação de armazém.

SOBRE A Solução
Com o Qmobile os seus colaboradores 
tornar-se-ão mais eficientes, cometendo 
menos erros, uma vez que, a solução 
móvel de gestão de armazéns fornece os 
meios e informação necessários para 
agilizar as operações.

Possui um interface, cuja simplicidade 
gráfica, permite uma fácil utilização e 
configuração, para se adaptar às 
necessidades de cada utilizador.

A informação pode ser consultada em 
tempo real, o que facilita a tomada de 
decisão e uma ação mais imediata, 
tornando mais simples fazer o registo dos 
movimentos diretos de um produto de uma 
localização física para outra.

A instalação e suporte da solução está 
integrada diretamente nas funcionalidades 
standard do Microsoft Dynamics 365. 

Ligeiras configurações, como modificar o 
display da informação ou as 
funcionalidades disponíveis por utilizador, 
são operações realizadas diretamente no 
Microsoft Dynamics 365, sem necessidade 
de desenvolvimento técnico.

A SOLUÇÃO QUE FARÁ DIMINUIR TEMPO,
DESBUROCRATIZAR PROCESSOS, AUMENTAR
A EFICIÊNCIA DA SUA EQUIPA E RENTABILIZAR

O SEU NEGÓCIO

BENEFÍCIOS Redução de erros e 
supressão do registo em 
papel 
Todos os registos associados à 
movimentação de produto são 
validados através de uma 
leitura de código de barras 
incorporado, evitando assim 
erros por parte do utilizador.

Simplicidade de Utilização
Um conjunto de aplicações 
fáceis, dando ênfase à 
minimização de “clicks” e 
proporcionando ao utilizador 
apenas a informação relevante 
para   o processo.

Melhoria do serviço a cliente
Capacidade de expedir 
encomendas dentro do prazo e 
com menor risco de erro. 
Garanta uma capacidade de 
entrega perfeita com 
“tolerância zero ao erro”

Configurável e
totalmente adaptável
As funcionalidades standard 
cobrem as necessidades 
gerais mas um processo de 
negócio específico pede uma 
solução específica. O QMobile 
pode facilmente ser ampliado 
com funcionalidades 
customizadas à medida
do seu negócio.



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.

SOBRE A ARQUICONSULT

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

www.arquiconsult.com 
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• TRIU�
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FUNCIONALIDADES
O Qmobile permite-lhe agilizar um conjunto 
de tarefas, tais como:

REGISTO DE ENTRADA DE ARTIGOS
Simples registo de receção de artigos no seu armazém    
até ao local físico onde são arrumados;

REGISTO DE SAÍDA DE ARTIGOS
Recolha (“picking”) de artigos a partir das respetivas 
localizações físicas e preparação para expedição, ou   
registo de envios ou encomendas de vendas;

REGISTO DE MOVIMENTOS INTERNOS
Registo da movimentação física de artigos no momento     
em que ocorrem, desde a recolha à movimentação interna   
entre localizações físicas, por exemplo, durante um 
reprovisionamento de posições, ou simples ajustes e 
transferências ente localizações;

REGISTO DE INVENTÁRIO FÍSICO
IRegisto de contagens planeadas de inventário físico. 
Permite fazer correções sempre que é detetado um erro      
e ainda a gestão avançada de inventário físico, através da 
criação de equipas de contagem e reconciliação de 
contagens físicas de forma automática;

REGISTO DE NÚMEROS DE SÉRIE E LOTES
IIdentificação de artigos com controlo de número de série 
ou lote através da leitura do número de série. No caso da 
leitura de produto com número de série apenas precisa de 
fazer a leitura do número sem ser necessário indicar a 
quantidade;

SELEÇÃO INTELIGENTE DE DOCUMENTOS
Permite a leitura dos artigos a receber e a identificação 
automática da ordem correta;

REGISTOS DE PRODUÇÃO
Confirmação de consumos e produções, usando ordens   
de produção em curso no sistema;

CONSULTA INTELIGENTE DE INVENTÁRIO
Consulta dos vários estados de inventário, por artigo, 
conteúdo de posição ou lote / nº de série. Se estes rastreios 
de produto forem únicos, então o sistema pode reconhecer 
estes códigos em substituição do código de produto;

REGISTOS GUARDADOS DE FORMA SEGURA
O registo efetuado no dispositivo móvel fica guardado  
numa base de dados local, para garantir que não é perdido, 
mesmo quando o dispositivo móvel fica sem bateria.

• A Loja do Gato Preto
• Casa da Música
• Go Natural
• Renascimento
• Veolia
• Cork Supply
• Essencis
• Sisav
• Maltha


