
NAVITRANS O QUE É?

A SOLUÇÃO ERP PARA 
FORNECEDORES DE 
SERVIÇOS LOGÍSTICOS.

NAVITRANS

TRANSPORTE

 COM O NAVITRANS TRANSPORTE PODE: 
 Registar fácil e rapidamente os seus pedidos de transporte.
  Dispor de uma ferramenta de planeamento flexível para uma nova 
geração de planeadores.
  Eliminar a complexidade da administração das suas viagens.
  Calcular custos detalhados e aumentar as suas margens dos negócios. 
  Adaptar-se facilmente a acordos de preços complexos com 
seus clientes.
  Criar faturas de acordo com os requisitos do cliente em um piscar 
de olhos.
  Acelerar o processo de recebimento de faturas.

O Navitrans Transporte é um software muito completo, construído para a
indústria, projetado para eficiência. Ele traduz a complexa realidade das

empresas de transporte em processos fáceis de controlar.

TRÂNSITOS

 COM O NAVITRANS TRÂNSITOS PODE: 
  Obter acesso direto a todas as informações relevantes num arquivo 
digital único.
  Comunicar facilmente com todas as partes da cadeia logística.
  Conduzir os seus processos com fluxos de trabalho predefinidos 
e flexíveis.
  Focar-se totalmente nas necessidades especiais dos seus clientes. 
  Combinar custos de diferentes fornecedores de serviços e criar 
cotações rapidamente.
  Controlar de ponta a ponta a receita e o custo dos seus processos, 
da cotação à fatura final.

O Navitrans Trânsitos foi especialmente desenvolvido para transformar a
complexa realidade dos transitários que gerem fretes marítimos, aéreos e

intermodais em processos fáceis de usar. Possui possibilidades de
configuração flexíveis para adaptar facilmente os diferentes fluxos que

você precisa lidar com diferentes mercados e clientes.

ARMAZÉM

  COM O NAVITRANS ARMAZÉM PODE: 
  Reduzir os custos da força de trabalho do armazém.
  Oferecer a qualidade de serviço que os seus clientes esperam.
  Ter uma visibilidade total do inventário e do rastreio dos movimentos 
de artigos.
  Fornecer serviços logísticos de valor acrescentado.
  Focar-se na gestão das relações e interações com os seus clientes.
  Adaptar-se a acordos variáveis em função do cliente.

O Navitrans Armazém é uma solução de software de gestão de armazéns
(WMS), 100% pensada para prestadores de serviços logísticos que

oferecem serviços públicos de armazenagem. Possui um elevado nível de
configurações flexíveis para adaptar facilmente os diferentes fluxos com

que você precisa lidar com os seus diferentes clientes.

O Navitrans é um software completo, 
desenhado e construído para a 
indústria dos fornecedores de serviços 
logísticos, que o pode ajudar tomar 
decisões inteligentes, disponibilizar aos 
seus   clientes o serviço que eles         
esperam e crescer sem preocupações 
e preparado para os desafios futuros.

Com um conjunto extenso de              
funcionalidades para transporte 
rodoviário, fretes aéreos e marítimos, 
transporte intermodal e armazém     
logístico, o Navitrans é o software 
out-of-the-box mais completo do         
mercado.

O Navitrans está desenvolvido sobre 
o Microsoft Dynamics 365 Business 
Central e é totalmente usado via web 
browser. É composto por 3 módulos   
principais: Navitrans Transporte,       
Navitrans Trânsitos e Navitrans 
Armazém. Os três módulos estão 
desenhados para funcionar de forma 
independente; no entanto, eles 
também se integram perfeitamente.

Conte com o Navitrans e com a 
experiência da equipa de                        
implementação da Arquiconsult para    
o ajudar a dotar a sua empresa de     
uma nova base de informação,                       
operacionalização e controlo total, 
preparando o seu negócio para               
o futuro.



TRANSPORTE TRÂNSITO ARMAZÉM

NAVITRANS EM NÚMEROS

SOBREARQUICONSULT
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.
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“O Navitrans WMS trouxe à operação de Logística da TFS 
maiores ganhos de produtividade, e ao mesmo tempo deu-nos a                  
capacidade para monitorizarmos todas as atividades em tempo 
real. O objetivo era garantir lead times rápidas, entre o pedido e a 
entrega. Este foi sempre um objetivo bastante ambicioso, que só 
poderia ser alcançado com um sistema moderno de WMS, como o 
Navitrans WMS (Warehouse Management System).”

“O Navitrans WMS trouxe à operação de Logística da TFS 

TFS - Transportes Florêncio e Silva,
Nelson Lopes, Dir. de Logística�

“Implementámos o Navitrans em 2009 na área Operacional e 
Financeira, tendo mantido uma relação de Parceria caraterizada 
pela confiança mútua, mas, acima de tudo, pela certeza de 
estarmos acompanhados quanto à evolução das nossas                
necessidades. Reconhecemos o potencial desta solução e da 
capacidade de resposta da Arquiconsult que nos permite o  
desenvolvimento nesta área que é estratégica para o crescimento 
do nosso negócio. Certamente continuaremos a apostar nesta 
solução e nesta Parceria.”

ETAF – Transportes Álvaro de Figueiredo, S.A,
Joaquim Tavares, Administrador�

“As mais-valias que a solução Navitrans trouxe à operação da 
Transportes Central Pombalense foram sobretudo a centralização 
dos serviços de transporte e logística dos vários departamentos, 
maior facilidade e rapidez nos processos de faturação, integração 
de tarifários automáticos e controlo e monotorização dos serviços 
e dos custos nos processos de transporte. (...)”

TCP - Transportes Central Pombalense,
Gumerzindo António, Administrador�

“A Implementação do Navitrans na nossa operação                  
permitiu-nos obter melhor informação e maior produtividade,  
traduzindo-se numa vantagem competitiva face aos desafios que 
o nosso setor apresenta. Encontramos na Arquiconsult o parceiro 
ideal, pela relação próxima e de confiança, pelo conhecimento do 
nosso negócio, pela sua disponibilidade e pela                              
competência demonstrada.”

Grupo Sousa - Sérgio Matos,
Administrador Director

Klog - Jorge Cernadas, Diretor Financeiro

“Quem já passou por um processo de implementação de ERP 
sabe que pode ser um processo complicado e com bastantes 
entraves por vários motivos, e a verdade é que ao fim de três 
meses, pós Go Live, não temos tido nenhum percalço, temos 
cumprido os timings e o projeto ficou dentro do orçamento, que 
no que me diz respeito também é uma parte importante.     
Demonstra de facto que o projeto foi bem estruturado e acho que 
é o melhor elogio que podemos fazer a um parceiro, neste         
tipo de projetos.”

“A TJA escolheu o Navitrans há já 10 anos. Era a solução de 
transportes que mais se adequava e mais desenvolvida do         
mercado. Navitrans é um aglomerador de informação e podemos 
ter a informação integrada de todas as áreas transversais à              
organização. Conseguimos melhorar processos porque a 
informação está mais organizada, possibilitando melhorar a nossa 
resposta ao cliente. E é pelo facto do Navitrans conseguir         
acompanhar a nossa evolução, cumprindo os nossos requisitos 
que continuamos com a solução.”

TJA - Sandra Amador, Directora Financeira
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