BUSINESS
INTELLIGENCE

‘SMART SOLUTIONS,
BRIGHTER DECISIONS’
PORQUÊ
BUSINESS INTELLIGENCE?
Tomar a melhor decisão, com base em
informação limpa, dirigida e atempada.
A DIFERENÇA ENTRE A DECISÃO CORRETA
E A ERRADA, ESTÁ NA INFORMAÇÃO QUE
A SUPORTA.
Transversal às diferentes áreas de negócio, os serviços
de BI adaptam-se aos processos operacionais e de
gestão especíﬁcos do seu negócio. As nossas soluções,
são construídas com base nas suas especiﬁcidades,
mas com o objetivo comum de disponibilizar
informação correta aos decisores da organização,
sejam eles operacionais, táticos ou estratégicos,
através de ferramentas de exploração da informação
simples, práticas e intuitivas.

Conheça mais sobre
Business Intelligence no
nosso site.

O QUE PODE ESPERAR
SINERGIA NA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS
Usamos ferramentas que, na grande maioria das
empresas, já se encontram disponíveis e são utilizadas
no seu quotidiano, e outras que acrescentando uma
exploração mais avançada, requerem uma
aprendizagem mínima por parte dos utilizadores.

INTERFACE FAMILIAR
Fácil utilização do sistema, tanto pelo seu carácter
intuitivo e familiaridade da interface, assim como pela
metadata disponibilizada com terminologia
reconhecida por toda a organização.

À SUA MEDIDA
Todos os projetos na área de BI são únicos.
Providenciamos uma solução adequada às
necessidades da sua empresa, de acordo com o seu
tipo de negócio e utilização e integração pretendidas.

SELF-SERVICE BI
Com a disponibilização simples da informação, e a
adopção de ferramentas poderosas mas intituivas,
qualquer utilizador será autónomo na criação das suas
análises e relatórios.

OS PRODUTOS B!
ARQUICONSULT

Adicionalmente, aos projetos clássicos de BI, temos
um conjunto de módulos verticais de BI que assentam
nos produtos Arquiconsult de reconhecido mérito
técnico e funcional, que podem ser sempre
costumizados e integrar e disponibilizar informação de
sistemas adjacentes.

B! ARQUIS

Destinado a empresas de sistema de gestão
de águas, a solução ARQUIS auxilia-o na análise
global do seu negócio através da utilização de
indicadores exclusivos e orientados à gestão
de águas.

B! HR

A solução para a análise dos recursos humanos
da sua empresa, em 5 das principais áreas:
cadastro, assiduidade, remuneração, formação
e avaliação. Identiﬁque as necessidades humanas
nas diferentes áreas de negócio da sua empresa
com esta solução.

B! TRANS

Solução personalizada à gestão de transportes
e logística, com disponibilização de indicadores
típicos e especíﬁcos. Ajude a sua empresa a
melhorar o seu negócio com o B!Trans, uma
solução adequada à sua área de negócio.

B! RETAIL

Para as empresas de retalho, e com base na
experiência técnica e funcional adquirida nos nosso
projetos de LS Retail (módulo integrado no ERP
Microsoft Dynamics BC para a área de Retalho),
foi elaborado um módulo analítico que reune e
disponibiliza os principais indicadores para esta área.

B! ENVIS

Solução aliada ao enwis), desenvolvida sobre
a tecnologia Dynamics 365 BC, que permite
a gestão e análise completa de todas as áreas
relacionadas com a gestão de resíduos.
B!enwis) permite-lhe extrair indicadores para
melhor controlar a atividade e aumentar a sua
produtividade e eﬁciência.

Veja o nosso vídeo e tenha uma visão com mais
pormenor dos nossos produtos.

TESTEMUNHOS

BUSINESS INTELLIGENCE

Experiência comprovada por diversos clientes de
sectores de atividade variados, como demonstram
alguns testemunhos de gestores que trabalham com
a nossa Equipa’

Internamente o Business Intelligence tem impacto
principalmente nas áreas de Vendas, Finanças e
Planeamento Logístico, tendo como maior vantagem
estruturar os dados numa única fonte, que podem ser
facilmente combinados. O Power BI apresenta a
informação em fácil leitura, fornecendo dados
conﬁáveis e consistentes. O suporte da Arquiconsult
até agora é considerado bom, orientado para o cliente.

É verdade que começamos com uma solução BI e os
processos sempre correram bem, nunca foram uma
fonte de stress para a empresa. Reconheço que todos
os interlocutores com que tenho falado da
Arquiconsult, sendo pessoas mais seniores ou não
tanto, têm pleno conhecimento do que estão a fazer.
Portanto eu tenho conﬁança no trabalho da
Arquiconsult.

ALFRED MULLER, ICT Manager, Dunlop Protective
Footwear

Hugo Sá, Diretor de IT da Hertz Portugal

Dispomos de informação com origem em diferentes
fontes, tornando morosa a obtenção dos dados
necessários para uma análise de gestão, mas com uma
ferramenta como o Business Intelligence isso é
ultrapassado, e, para além da rapidez, as análises são
feitas com mais frequência. Apontamos ainda como
mais-valias a utilidade e a versatilidade. E perante a
realidade dos cenários de trabalho remoto, a
importância deste tipo de solução sai reforçada porque
de fato permite uma adaptação mais rápida e eﬁciente
tendo em conta a disponibilidade imediata de dados.

O Business Intelligence reúne as várias fontes de
informação com as quais contamos para tomar
decisões ﬁnanceiras, operacionais e de vendas, com
um interface fácil de entender e navegar. À medida que
fomos implementando a plataforma de BI, a equipa
executiva, juntamente com a equipa de vendas,
percebeu os seus benefícios. Agora, espero que as
nossas equipas de operações e ﬁnanceira obtenham
insights sobre o seu trabalho. A Arquiconsult tem sido,
e continua a ser, um parceiro experiente e conﬁável na
implementação e suporte dos nossos sistemas.
Greg Hirson, Vice-Presidente de Produto, Cork Supply

Catarina Macedo, Gestora de Qualidade e Ambiente

As vantagens do Business Intelligence são muitas, mas
os dashboards e a forma como o BI mostra os dados é
o grande diferencial da solução. Acho que
administração e contabilidade são as principais áreas
que vão ter mais impacto com o BI, mas isso vai trazer
benefícios para toda a corporação. A equipa
Arquiconsult está atenta, dá-nos um apoio muito bom
e de futuro esperamos mais projetos, novas ideias de
soluções de IT, que possam trazer benefícios para a
nossa empresa.
Fábio Lima, IT Support, Great Cente

As principais lacunas na gestão eram ao nível dos
relatórios de Gestão, onde tínhamos os dados no ERP e
em ﬁcheiros Excel espalhados um pouco por todo lado
e queríamos reunir a informação toda num sítio só. Ao
nível do suporte a Klaveness está bastante satisfeita,
uma vez que até agora os desaﬁos que tem surgido
têm tido uma rápida resposta da equipa de Business
Intelligence da Arquiconsult. A cooperação tem sido
bastante positiva. No entender da Klaveness a parceria
será para continuar no futuro, em BI e ERP temos
novos projetos em que consideramos ser a
Arquiconsult o principal parceiro.
Nuno Moreira, IT & Logistic Manager, KLAVENESS

SOBRE A

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

SMART
SOLUTIONS,
BRIGHTER
DECISIONS

A Arquiconsult inova constantemente a sua oferta e
tem disponíveis diversas verticalizações, para diversos
setores de atividade, que acrescentam valor ao
Microsoft Dynamics 365.

LOCALIZAÇÕES

LISBOA | PORTO | VILA REAL |
LUANDA | BARCELONA | SEVILHA |
MADRID | SALAMANCA | RIYADH
(+351) 218 205 610

PT comercial@arquiconsult.com
633 907 561
ES (+34)
comercial.spain@arquiconsult.com
(+244) 939 954 360
AO comercial@arquiconsult.com
(+966) 50 763 4302
KSA commercial@arquiconsult.com

www.arquiconsult.com
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