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Este setor de atividade está em crescente expansão e 
exige, pelo seu grau de complexidade, um software 
integrado que consiga garantir a sustentabilidade do 
negócio e ajudar a controlar todas as suas áreas (desde a 
operacional até à financeira com todo o controlo de gestão). 

O software Microsoft Dynamics 365 Business Central 
fornece todas as funções próprias de um software de 
gestão empresarial para permitir gerir a sua empresa de 
uma forma completa. 

Também oferece módulos adicionais que podem ser 
integrados com o ERP Microsoft Dynamics para 
corresponder a necessidades de uma gestão mais 
avançada de determinados processos de negócio como é 
o caso da gestão operacional de Resíduos.

CONSEGUE TER INFORMAÇÃO PRECISA SOBRE:

A solução enwis), totalmente integrada com o ERP, substitui um                                                              
conjunto de soluções individuais, que nem sempre estão interligadas,                                                    
de forma eficiente. Os dados passam agora a estar disponíveis aos                                         
utilizadores de forma fácil e intuitiva para que a informação correta possa                                              
ser utilizada para análises de gestão.

B!ENWIS

GESTÃO: Visão integrada e atualizada das quantidades de 
resíduos, dos seus custos e dos seus proveitos.

COMERCIAL: Visão completa e integrada de todos os 
contratos em vigor, assim como dos valores de todos os 
serviços acordados (contentores, resíduos não valorizáveis, 
resíduos valorizáveis).

LOGÍSTICA: Controlo completo de todos os recursos utilizados, 
com os respetivos custos por cada volta, veículo, motorista.

FINANCEIRA: Rastreabilidade de todas as faturas, com as 
ordens de recolha e inclusive com os talões de pesagem.

AS PRINCIPAIS VANTAGENS SÃO:�
. A rapidez na implementação pois estamos perante um 
software com mais de 20 anos a apoiar clientes em todo o 
mundo neste setor;

. Total integração com todos os processos de negócio e 
soluções da família Microsoft (O�ce e Power BI por exemplo);

. Investimento seguro, escalável, totalmente acessível onde 
quer que esteja;

. Totalmente flexível.

A pensar no apoio que o Gestor necessita, desenvolvemos 
uma solução de Business Intelligence, aliado ao enwis) que 
garante uma análise completa e fiável dos dados do 
negócio. Completamente ajustado às particularidades e 
complexidade da gestão de resíduos, B!enwis) permite-lhe 
extrair indicadores para melhor controlar a atividade e 
tomar decisões de forma sustentada.

A GESTÃO DE RESÍDUOS NÃO É MAIS QUE 
UM CONJUNTO DE METODOLOGIAS COM 
VISTA À REDUÇÃO, GERAÇÃO E ELIMINAÇÃO 
DE RESÍDUOS DURANTE TODO O SEU CICLO.



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.

SOBRE A ARQUICONSULT

LOCALIZAÇÕES
LISBOA | PORTO | VILA REAL
LUANDA | BARCELONA | SEVILHA
MADRID | SALAMANCA | RIYADH  

www.arquiconsult.com 

•  Gato Preto
•  Casa da Música
•  Go Natural
•  Grupo E.T.E
•  Widex
•  Cork Supply
•  Essencis
•  Anticimex

•  Sisav
•  Maltha
•  Salmeron Group
•  Fox Reciclagem
•  EGEO
•  TRIU
•  Renascimento
•  Veolla

www.arquiconsult.com 

Co-�nanced by:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

(+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

O ENWIS) E O B!ENWIS) SÃO SOLUÇÕES           

DESENVOLVIDAS SOBRE A TECNOLOGIA                  

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL, 

QUE PERMITE A GESTÃO E ANÁLISE COMPLETA     

DE TODAS AS ÁREAS RELACIONADAS COM                

A GESTÃO DE RESÍDUOS, AUMENTANDO A SUA 

PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA.


