
MICROSOFT 
POWER AUTOMATE

Interligue o Power Automate ao Power Apps e utilize o 
estruturador de fluxo para criar a sua lógica de negócio.
Acompanhe os utilizadores e garanta a fiabilidade dos 
dados, independentemente de onde estejam inseridos

 POWER
PLATFORM

Simplifique a criação de 
aplicações inteligentes e 
automatize processos com 
Microsoft Power Apps, 
Microsoft Power Automate e 
Microsoft Power Bi.

Microsoft Power Platform é a união de 3 ferramentas: 
Power Apps, Power Automate e Power BI. Esta 
combinação de ferramentas revela-se valiosa para as 
empresas uma vez que facilita a análise de dados, a 
tomada de decisões e a automatização de processos. 

RÁPIDA IMPLEMENTAÇÃO
Crie Apps com base em modelos 
pré-criados, com um simples ‘drag and drop’, 
permitindo uma rápida implementação.

DESENVOLVIMENTO INTERNO
Dê aos elementos da sua organização 
a possibilidade de criar as Apps que 
necessitam, com funcionalidades avançadas, 
sem recurso a programadores profissionais, 
incluindo componentes de inteligência 
artificial pré-criados.

FAÇA VOCÊ MESMO
Forneça aos seus Developers as 
ferramentas necessárias para expandirem, 
sem dificuldade, as capacidades das Apps 
com as funções do Azure e outros 
conectores.

Com as Power Apps, as acções necessárias 
tornam-se mais claras. 
Com o Power Automate, são criados fluxos 
de trabalho automatizados.
Com o Power BI é possível analisar os dados 
da empresa.  

MICROSOFT POWER APPS

FUNCIONALIDADES

FUNCIONALIDADES

Crie facilmente aplicações adaptáveis às suas 
necessidades. Use modelos e componentes de AI 
pré-criados, para uma rápida implementação.

Crie as suas aplicações, facilmente em qualquer 
dispositivo, com ferramentas visuais e intuitivas que não 
exijam código.
Personalize cada detalhe das suas aplicações ou comece 
a partir de uma amostra que apresenta cenários comuns.
Use o seu modelo de dados para gerar aplicações 
responsivas e imersivas que podem ser executadas em 
qualquer dispositivo.
Desbloqueie os seus dados do Commun Data Service 
(CDS), integre formulários, vistas e gráficos orientados 
por modelos e incorpore os seus relatórios ou dashboards 
do Power BI.

Automatize processos e expanda as suas aplicações, 
interligando-as com as funções do Azure e outros 
conectores, para uma melhor gestão do seu negócio.



MICROSOFT POWER BI

VANTAGENS

Trabalhe facilmente em conjunto nos mesmos dados, 
colabore em relatórios e partilhe informações nas aplicações 
comuns do Microsoft Office, capacitando todas as pessoas da 
sua organização a tomar rapidamente decisões baseadas em 
dados que impulsionam ações estratégicas.

Acesso a dados para criar fluxos de trabalho eficazes com 
uma linguagem simples, como o Excel, que permitem uma 
maior produtividade e colaboração entre os membros da 
equipa.
Integração com SharePoint, OneDrive for Business 
e Dynamics 365 oferece a automatização das aplicações 
que utiliza diariamente.
Ligue-se a mais sistemas e tenha controlo adicional, 
através da extensibilidade integrada aos seus developers.
Para uma gestão completa do fluxo de trabalho, crie e 
administre aplicações lógicas no Azure.

POWER BI DESKTOP POWER BI EMBEDDED
POWER BI SERVICE POWER BI MOBILE

PROTEÇÃO DE DADOS COMPLETA

Porquê esta solução?
PARA UMA TOMADA DE DECISÃO CONFIANTE

Trabalhe facilmente em conjunto nos mesmos dados, 
colabore em relatórios e partilhe informações nas aplicações 
comuns do Microsoft Office, como o Microsoft Teams 
e o Excel, capacitando todas as pessoas da sua organização 
a tomar rapidamente decisões baseadas em dados.

>Proteja melhor os seus dados em relatórios, dashboards e 
conjuntos de dados do Power BI com proteção persistente que 
continua a funcionar mesmo quando partilhados fora da sua 
organização ou exportados para outros formatos, como Excel, 
PowerPoint e PDF.

120 CONECTORES GRATUITOS
Com uma crescente biblioteca de mais de 120 conectores 
gratuitos. Ligue-se diretamente a centenas de origens de 
dados on premise e na cloud, como o Dynamics 365, a Base 
de Dados SQL do Azure, o Salesforce, o Excel e o Sharepoint.

MELHOR COMBINAÇÃO DE RECUROS
Quando utiliza o Power BI com o Azure e o Office, extrai o 
máximo da sua tecnologia e dos seus dados. Uma vez que o 
Power BI interage nativamente com a tecnologia da Microsoft, 
pode utilizar todos os seus dados de forma produtiva.

PARA CRIAR EXPERIÊNCIAS DE DADOS INCRÍVEIS
Ligue-se facilmente, planeie e visualize os seus dados através 
da criação de relatórios personalizados com os seus KPIs 
e a sua marca, obtendo respostas rápidas com recurso 
à tecnologia AI.

PARA OBTER INFORMAÇÕES DE ORIGENS DIVERSAS
Tire o máximo partido dos seus grandes investimentos em 
‘macrodados’ ao ligá-los a todas as origens de dados com 
dimensão para analisar, partilhar e promover informações 
em toda a sua organização ao mesmo tempo que mantém 
a precisão, a consistência e a segurança dos dados.
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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 y 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.

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


