MICROSOFT DYNAMICS 365

BUSINESS CENTRAL

O QUE HÁ DE NOVO?
Microsoft Dynamics 365 Business Central é uma
solução de gestão da Microsoft, em constante
evolução, rápida de implementar, fácil de utilizar e
com a capacidade para suportar o crescimento do
seu negócio.
O novo Dynamics 365 Business Central apresenta um
conjunto de novas funcionalidades e melhorias que
contribuem para tornar a solução mais robusta e rica
no suporte à actividade e gestão das empresas.
Destacamos a facilidade de utilização e a integração
nativa com outras soluções, de que são exemplos o
Oﬃce 365 e o Power BI.
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EXPERIÊNCIA CRM OPTIMIZADA
Trabalhar on-the-go nunca foi tão fácil. Com as funcionalidades
otimizadas do CRM pode gerir mais eﬁcazmente o
relacionamento com os seus clientes e parceiros a partir do
seu telefone ou tablet, bem como acompanhar oportunidades
ou monotorizar ciclos de venda.
Usufrua das vantagens de uma integração melhorada entre o
Dynamics CRM e o Dynamics 365 Business Central.

EXPERIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO MELHORADA
O Microsoft Dynamics 365 Business Central continua a evoluir,
apresentando signiﬁcativas melhorias na experiência de
utilização face às versões anteriores, sempre com o objectivo
de otimizar a experiência de utilização, aumentar a
produtividade e apresentar uma solução de gestão que
acrescente valor ao seu negócio.
Ao utilizar o Cliente Web, pode agora alternar entre diferentes
vistas ou utilizar as teclas de acesso rápido para mais
rapidamente inserir ou aceder a informação.

EXPERIÊNCIA OFFICE 365

Navegue entre os dados do Dynamics 365 Business
Central e as ferramentas do Oﬃce, nomeadamente,
Outlook, Word ou Excel. Trabalhando de forma
integrada com o Oﬁice 365 pode facilmente gerir as
suas interações comerciais, abrir novas ﬁchas de
clientes ou fornecedores, e criar e orçamentos no
Dynamics 365 Business Central, sem nunca sair do
cliente de Outlook.

Com a funcionalidade de notiﬁcações contextualizadas e
personalizadas pode, por exemplo, evitar que determinado
utilizador registe uma venda de um produto sem
disponibilidade em inventário, não impedindo que outro
utilizador, com um perﬁl distinto e hierarquicamente superior,
prossiga com a mesma.

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA

Economize tempo e evite tarefas manuais
desnecessárias com os novos wizards (assistentes de
conﬁguração) que o podem ajudar na importação de
dados ou novas conﬁgurações, como deﬁnição de
anos ﬁscais, implementação da gestão de cash ﬂows,
entre outras.
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MELHORIAS NA GESTÃO FINANCEIRA

O Dynamics 365 Business Central apresenta signiﬁcativas
melhorias na forma de conﬁgurar e disponibilizar
demonstrações ﬁnanceiras, assim como na rapidez e
facilidade de veriﬁcar o detalhe de suporte à informação
ﬁnanceira. Um novo conceito de categorias de conta
permite agrupar o plano de contas de forma a produzir
mapas e demonstrações ﬁnanceiras com maior rapidez e
facilidade.
As funcionalidades para integração de pagamentos e
recebimentos foram otimizadas, sendo possível na nova
versão importar esta informação, registar os valores nas
contas correntes, e ainda efectuar a reconciliação
bancária, tudo num único passo.

'E-EVERYTHING'

Foram disponibilizadas melhorias na conﬁguração da
ligação a serviços externos, o que torna o Microsoft
Dynamics 365 Business Central numa solução eﬁciente na
comunicação com inúmeros serviços web. São exemplo
disto a nova integração com o Paypal, para incluir nas
faturas links diretos a este serviço de pagamentos, e a
ligação a serviços de reconhecimento ótico de caracteres
(OCR) que permite a integração automatizada de
documentos em papel, sendo agora possível o
reconhecimento de cabeçalhos e detalhe das linhas.

GERIR CATÁLOGOS DE PRODUTOS

Organize e classiﬁque o seu catálogo de produtos da
melhor forma, realizando pesquisas avançadas e
exibindo apenas as informações pretendidas. Pode criar
segmentos de produtos com determinados atributos e
atribuir um valor aos mesmos, de acordo com as
necessidades do seu negócio, facilitando desta forma a
gestão do catálogo de produtos e a criação de
documentos.

SOBRE A

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.
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

Pode ainda utilizar o novo conceito de categorias de
produto para melhorar a integração com lojas online,
agrupando os produtos em estruturas hierárquicas de
categorias personalizadas e atributos conﬁguráveis,
como medidas, cor, peso ou ainda descritivos.

INTEGRAÇÃO COM POWER BI

Continuando a integração com o O�ce 365, já iniciada
em versões anteriores, o Microsoft Dynamics 365
Business Central oferece a possibilidade de adicionar
ao Role Center gráﬁcos e relatórios criados no Power
BI que atuam sobre os dados da sua empresa,
contribuindo para a capacitação dos utilizadores na
tomada de decisões suportada em dados ﬁáveis e
atualizados.

CORTANA INTELLIGENCE

O Microsoft Dynamics 365 Business Central pode ser
ligado à Cortana intelligence de forma a utilizar este
serviço da Microsoft na criação de previsões de venda
e cash ﬂow. Este serviço utiliza o histórico de dados no
Dynamics 365 Business Central para apresentar
tendências e previsões ﬁáveis, suportados em vários
algoritmos, que o ajudam na tomada de decisões.
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