
O ERP CERTO PARA A GESTÃO 
DE DIVERSAS INDÚSTRIAS.

Yaveon
Probatch

SOBRE O 
YAVEON PROBATCH
Com numerosos módulos, todos concebidos para fluxos de trabalho diários nas indústrias farmacêutica, 
biotecnológica, química, cosmética, alimentar e médica, torna-se uma excelente solução personalizada e optimizada 
para a indústria com um bom sistema ERP standard. Desde o controlo da qualidade até à investigação/ 
desenvolvimento e gestão do inventário, passando por processos logísticos optimizados e suportados por scanner: 
YAVEON ProBatch oferece tudo o que precisa para trabalhar de forma segura e eficiente.

BIOTECNOLOGIA
I&D, controlo de qualidade, conformidade legal e muito 
mais - para maiores resultados e sucesso a longo prazo

ALIMENTAR
Controlo de qualidade e prazo de validade, rastreio 
de lotes e muito mais - para processos controlados

TECNOLOGIA MÉDICA
Auditoria, controlo de qualidade, conformidade e muito 
mais - para uma visão geral máxima dos seus processos

QUÍMICA
Gestão de substâncias perigosas, I&D e ainda - 
fornece tempo extra para impulsionar os seus projectos

COSMÉTICA
Conformidade, gestão de armazéns, gestão logística e 
ainda - para ideias mais inovadoras

FARMACÊUTICA
Controlo de qualidade, auditoria, gestão de lotes e 
mais - trabalhar em conformidade com os regulamentos



APPS
Aplicações individuais ou o pacote completo do Probatch - escolha 
qual a gama de funções que melhor se adapta às suas necessidades. 
As suas necessidades mudaram? Então, basta expandir com 
aplicações adicionais.

AS SEIS
VANTAGENS CHAVE

do Yaveon Probatch
PRODUÇÃO
Mapeie várias qualidades da matéria-prima e recalcule receitas.

QUALIDADE
Realize verificações de qualidade a todos os níveis ou 
nas fases do processo.

PROCESSOS
Opere processos empresariais com regulamentos.

SCANNER
Mapeie o armazém e produção com scanners e códigos de barras.

LOCALIZAÇÃO
Rastreie itens e processos de lote em qualquer altura.

YAVEON PROBATCH APPS
PROBATCH 365 GESTÃO DE LOTES
Gira os lotes - sistematicamente, apenas com o premir de um botão

PROBATCH 365 CONFORMIDADE
Cumpre com os regulamentos e normas legais para satisfazer as elevadas exigências de um ambiente regulado

PROBATCH 365 MANUFATURA
YAVEON ProBatch 365 Manufatura apoia o planeamento e o processamento do fabrico gerido por lote

PROBATCH 365 GARANTIA DE QUALIDADE
Verifique a qualidade dos lotes - de forma contínua, automática e fiável

PROBATCH 365 COMÉRCIO
Encontre o melhor preço negociado - não apenas o mais baixo

PROBATCH 365 VENDAS E AQUISIÇÕES
Melhore a eficiência nos processos de vendas e aquisições

PROBATCH 365 GESTÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
Una o seu ERP com o seu Sistema de Gestão de Materiais Perigosas

PROBATCH 365 CUSTO
Calcule o Preço e os Custos do Artigo - Simples e Eficaz

PROBATCH 365 GESTÃO DE ARMAZÉNS
Automatizado - simples: Armazene e mova o stock mais eficientemente

PROBATCH 365 PRODUÇÃO CONJUNTA
Mapeie holisticamente os processos de produção que vão para além de um só produto principal

PROBATCH 365 TAXA DE ENTREGA
Classificação facilitada: Avalie a qualidade dos seus fornecedores e das suas próprias entregas

PROBATCH 365 INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO
P&D integrada: Desenvolvimento de novos produtos e receitas, integrados nos seus processos empresariaisP&D integrada: Desenvolvimento de novos produtos e receitas, integrados nos seus processos empresariais

PROBATCH 365 SCANNING
Optimize a gestão do armazém graças a diálogos de digitalização simplificados

PROBATCH 365 AQUISIÇÃO DE DADOS DA FÁBRICA
Aquisição de dados de plantas sem papel - é possível? Não há problema!



1. FIQUE DE OLHO NA PRODUÇÃO 
BASEADA EM RECEITAS
Verifique as qualidades da matéria-prima, 
encomendas e produção em série, e rastreie 
entregas e recargas para processos sem 
fricção. Além disso, conecte os seus 
subcontratados e integre-os no controlo de 
qualidade e no registo de lotes.

2. MANTENHA A SUPERVISÃO: DE 
TODOS OS LOTES, CONSIGNAÇÕES E 
NÚMEROS DE SÉRIE 
Utilize gestão de lotes, divisão de lotes e fusão 
de lotes.

3. DOCUMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
Documente de forma automatica as alterações 
de dados com pistas de auditoria. Reconheça 
os ajustes de potência activa ou de 
matéria-prima num relance.

4. VERIFIQUE PERMISSÕES
Defina uma ou mais assinaturas electrónicas 
necessárias para cumprir os requisitos 
obrigatórios de documentação.

5. COMBINE A CONVENIÊNCIA COM 
O DESEMPENHO, CUMPRINDO AO 
MESMO TEMPO OS REQUISITOS 
LEGAIS
Crie especificações de itens, utilize a gestão de 
embalagens retornáveis e o gestor de 
inquéritos. Registe e controle as encomendas 
globais, tendo em conta os impostos 
específicos do país, e crie facturas pró-forma.

6. ENTREGE SEMPRE A TEMPO
Com a função de disposição, assegure a 
entrega de materiais à sua cadeia de         
abastecimento enquanto que o planeamento 
da produção fornece uma visão geral da 
capacidade e da utilização. O gestor           
permanece continuamente informado sobre 
quaisquer alterações - em qualquer altura.

7. VALIDE
Utilize um sistema ERP com uma solução 
industrial que satisfaça todos os requisitos    
para uma validação bem sucedida do       
sistema informático.

8. MANTENHA UMA VISÃO GERAL DO 
ARMAZÉM E DA LOGÍSTICA
Monitorize o armazém utilizando o 
planeamento automático de requisitos, controle 
a atribuição de áreas de armazenamento 
utilizando a sua estratégia de put-away, e 
recolha das mercadorias utilizando a estratégia 
de outsourcing. Movimente os produtos no 
armazém com o Sistema de Gestão de 
Armazéns (WMS). Com um leitor de código de 
barras, pode tornar este processo ainda        
mais fácil.

9. AVALIE OS SEUS FORNECEDORES 
E A SI PRÓPRIO
Com a qualificação do fornecedor, pode 
verificar se estes cumprem ou não os seus 
regulamentos, e classificá-los.

10. ORGANIZE SUBSTÂNCIAS 
PERIGOSAS
Ligue o seu sistema ERP, através de uma 
interface, a um sistema de substâncias 
perigosas. Isto permite-lhe criar, gerir e distribuir 
dados de substâncias ou fichas de dados de 
segurança.

11. FAÇA COMERCIONALIZAÇÃO COM 
SUCESSO
Crie hierarquias de clientes, negocie condições 
e gira declarações de bónus ou comissões.

12. MANTENHA A SUA QUALIDADE 
AO MAIS ALTO NÍVEL 
Utilize controlos de entrada, em 
processamento e finalizados, para verificar a 
qualidade dos seus bens. Quando definir 
acções pré-definidas, o controlo pode ser 
automatizado. O certificado de análise reflecte 
os resultados para si.permanece continuamente informado sobre 

quaisquer alterações - em qualquer altura.
os resultados para si.os resultados para si.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO
 YAVEON PROBATCH APPS



Co-�nanced by:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

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.

Actualmente, temos clientes nos mais diversos sectores:

•  Laboratórios Edol
•  Gato Preto
•  Go Natural
•  Cork Supply
•  Essencis
•  Luís Simões
•  Renascimento

•  Sisav
•  Maltha
•  Grupo Salmeron
•  Fox Reciclagem
•  EGEO
•  TRIU
•  Veolia

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


