
CORKVISION A SOLUÇÃO 
DEFINITIVA PARA A 
INDÚSTRIA DA CORTIÇA

CORKVISION

A NOSSA SOLUÇÃO
A resposta a estas questões e a muitas outras 
relativas ao seu negócio encontram-se solucionadas 
no CorkVision, a solução desenhada em função das 
melhores práticas de negócio da Fileira da Cortiça. 

Num mercado cada vez mais exigente e global, o 
controlo eficiente e integrado de todos os processos 
de negócio e a qualidade da informação, são fatores 
críticos para o sucesso da sua empresa. 

Numa indústria com características muito particulares 
e complexas, apenas uma solução pensada 
especificamente e implementada por uma empresa 
que conheça profundamente o setor e fale a sua 
linguagem, é capaz de responder com sucesso aos 
diferentes desafios que se coloquem, seja a 
empresas com intervenção exclusivamente local, 
sejam a empresas com diferentes filiais ou 
representações mundiais. 

Na Arquiconsult, a experiência acumulada através de 
numerosas implementações em diversos 
continentes, permite-nos implementar soluções e 
apoiar empresas globais através de uma atuação 
local, quer de acordo com os requisitos legais, quer 
com os seus requisitos operacionais. A solução 
Corkvision foi pensada de uma forma abrangente 
para que lhe seja possível gerir a sua operação de 
forma global e ao mesmo tempo viabilizar uma 
implementação local, assente nas versões 
localizadas do ERP Dynamics NAV nos mais                   
de 40 países disponíveis na nossa rede de     
cobertura mundial.

A Arquiconsult, fruto da experiência adquirida na 
implementação de algumas das maiores empresas 
Mundiais da Fileira da Cortiça, disponibiliza o CorkVision 
assente no ERP Microsoft Dynamics NAV, para a gestão 
de empresas de produção e comercialização de 
produtos de cortiça, com o qual é possível aumentar a 
eficiência operacional e gerir eficazmente desde a 
compra de matéria-prima, passando pela fabricação, 
escolha, cadeia logística até ao processo de 
comercialização.
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CorkVision é uma
SOLUÇÃO MODULAR
CorkVision Base
Inclui a gestão base de produto e a estrutura do 
configurador de produto. O objetivo principal 
deste módulo é servir de suporte a uma fundação 
de classificação (referências de artigo) que lhe 
permite um controlo das diversas fases de 
transformação pelas quais o produto passa ao 
longo da cadeia de valor na sua empresa ou em 
parceiros.

CorkVision Sales
Apresenta todas as funcionalidades 
habitualmente necessárias para gerir a estrutura 
de vendas, incluindo o processo de gestão da 
relação produto/cliente e a integração 
operacional da força de vendas (CRM).

CorkVision Processing
Vocacionado para a gestão operacional da 
produção e controlo de shopfloor (permite 
integração com a solução de mobilidade).

CorkVision Sort
Quer ao nível da fabricação como da 
comercialização, o processo de escolha é uma 
fase crítica da cadeia de valor da sua empresa. 
Este módulo permite aceder à funcionalidade 
necessária para tornar esse processo simples e 
ao mesmo tempo controlar as sua operações de 
forma eficaz, potenciando também uma maior 
visibilidade interna sobre este processo.

CorkVision Logistics
Area dedicada à gestão da cadeia de 
abastecimento da sua empresa, englobando a 
receção de material e respetiva etiquetagem, 
integração de códigos de barras, interfaces com 
aparelhos de medição, gestão dos processos de 
arrumação física no armazém e por fim, a 
expedição de material integrada com um 
processo de etiquetagem de produto final e 
gestão de notas de carregamento.

CorkVision Quality
Este módulo destina-se à gestão da qualidade e 
seguimento do lote, recepção do material ou 
associado ao processo de fabrico. 
Adicionalmente, o módulo de qualidade também 
contém uma solução de gestão de incidentes e 
monitorização de indicadores de gestão.

CorkVision Raw Material
Controla o processo de aquisição de 
matérias-primas e contratos de compra, assim 
como a incorporação no custo do produto, 
essencial para a boa gestão das margens de 
produtos e para o controlo da cadeia de valor      
da empresa.

O nosso PARCEIRO

Os Benefícios-Chave
DA SOLUÇÃO:
Corkvision Base
. Configurador de Produto:

   - Estrutura definida até 10 características (elementos de                

classificação do produto);

   - Criação automática de referências e classificação de produto;

     - Possibilidade de análise de vendas/compras por                         

característica(s) de produto;

. Gestão de caraterísticas multilingue;

. Gestão de amostra (standard e específica);

. Gestão de preços e descontos (associado à amostra);

. Gestão de margem associada à amostra e processo de aprovação 

de preços;

. Gestão das amostras de referência, desde a sua produção ao 

envio e “tracking” no cliente / vendedor / agente;

. Simulação de escolha na criação do preço de venda e na gestão 

operacional da amostra;

. Custeio de valorização de produto por lote. 



Corkvision Sales
. Gestão da marca;

. Drop shipments (gestão do circuito de supply chain 

associado ao envio direto);

. Contratos de fornecimentos (gestão de preços em          

triangulação de entidades);

. Aprovação de encomenda (comercial e financeira);

. Gestão de embalamento;

. Gestão de cadernos de encargo do cliente;

. Faturação de transporte de forma automática através       

do custo associado ao transporte (guia de remessa);

. Gestão de comissões;

. Processo de aprovação de encomenda (preço / 

marcação / aprovação de lote);

. Gestão de estados de encomendas de venda;

. Utilização de amostra para controlo do pricing da 

encomenda;

. Estimativa de margens líquidas.

Corkvision Processing
. Ordem de produção por configurador de produto       

(build to specs);

. Ordem de produção para subdivisão de lotes (lot split).

Corkvision Sort
. Ordens de valorização produto (escolha) com                  

valorização ponderada ou fixa;

. Simulador de escolha para apoio na estimativa da           

rentabilidade dos lotes de saída;

. Previsão de consumos estimados por ordem de            

produção;

. Criação de templates de saída para criação automática     

de linhas de saída;

. Previsão de custos/margens através de um simulador      

de consumos/saídas;

. Gestão de subcontratação de processo produtivo 

(Integração com compras).

Corkvision Logistics. Packing list;. Integração com solução de Gestão avançada de 
armazéns (gestão de posições);. Integração com solução de captura de dados 
através de dispositivos móveis;. Emissão de etiquetagem de embalagem;. Interface consolidado de expedição;. Gestão de retenções (contra amostra) e reservas;. Controlo de processos de aprovação;. Estatística de controlo (execução e custos             
associados);. Preparado para pesagens automatizadas 
(integração com báscula);. Preparado para integração com cartões RFID;. Preparado para receções automatizadas               
associadas a cartão RFID.

Corkvision Quality. Gestão do processo de inspeção de qualidade 
(amostras para inspeção e respetivo registo de             
resultados), quer no processo de receção como           
na expedição;. Impedimento de expedição sem controlo de          
qualidade efetivo;. Gestão de não conformidades (internas e externas);. Criação de scorecards de avaliação com base no 
processo de gestão de não conformidades e                
indicadores operacionais base;. Auto controlo em processo produtivo;. Emissão etiquetas e controlo do processo de     
amostragem em produção.

Corkvision Raw Material. Gestão de contratos de compra (a globo ou €/um);. Gestão de pesos e rentabilidade da conversão      
entre unidades de medida;. Gestão de encargos financeiros no contrato e 
imputação ao processo de valorização do produto;. Gestão de herdades (estatísticas);. Traceabilidade e certificação lotes;. Vários fornecedores por contrato (extracção);. Gestão de pagamentos por fornecedor;. Custos esperados atualizados com entradas;. Gestão de produto em qualquer unidade de medida;. Factores de depreciação (% humidade) interno e 
externo das entradas;. Lançamento de pré-pagamentos;. Contabilização de custos esperados com abertura    
do contrato;. Imputação de encargos às entradas e respectivo 
recálculo de custo;. Regularização das entradas no final do contrato de 
acordo com valor liquidado.

(Integração com compras).
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SOBRE A
ARQUICONSULT
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.

Temos actualmente clientes nos mais diversos sectores de 
actividade, como por exemplo:

•  Gato Preto
•  Casa da Música
•  Go Natural
•  Dunlop Footwear
•  Cork Supply
•  KLOG Group
•  Hays
•  Veolia

•  Sisav
•  Malta
•  Salmeron Group
•  Fox Reciclagem
•  EGEO
•  TRIU
•  Renascimento

www.arquiconsult.com 

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

(+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


