
PRINTVIS
PRINTVIS é o par perfeito para
QUALQUER EMPRESA DE IMPRESSÃO,
EMBALAGEM OU ETIQUETAGEM

ACOMPANHE cada etapa
da sua PRODUÇÃO,
desde o pedido, até QUE O 
TRABALHO ESTEJA 
CONCLUÍDO, ENTREGUE, 
FATURADO E ANALISADO.

WWW.PRINTVIS.COM�
O PrintVis é um sistema baseado em             
tecnologia Microsoft para tratar de todos os 
tipos e tamanhos de impressão, empresas da 
indústria de embalagens e rótulos. Microsoft 
Dynamics é uma forte plataforma para o seu 
negócio, com isto construímos a funcionalidade 
específica de impressão necessária para    
controlar todos os detalhes de produção ao 
longo do ciclo de vida de um processo de 
trabalho, desde a estimativa até à entrega.

Partilhando os ambiciosos objetivos da          
Microsoft, Printvis garante um padrão de       
MIS/ ERP adaptado às indústrias gráficas.         
O PrintVis está disponível on premise ou      
subscrição e pode estar alojado em cloud      
ou no próprio servidor.

PrintVis é vendido e implementado                
exclusivamente através da nossa rede de 
parceiros qualificados na Europa, América do 
Norte, Médio Oriente, África, Ásia e Austrália.

O CERTIFICADO MIS MICROSOFT

FOI CONSTRUÍDO
ESPECIFICAMENTE PARA 
A INDUSTRIA DEIMPRESSÃO, 
EMBALAGEM E ETIQUETAGEM.



Características do produto PRINTVIS

Para gerir o seu negócio de impressão com 
sucesso, precisa de manter um registo de 
todas as impressões/processos de           
produção, armazenagem e facturação 
numa única solução. O PrintVis é               
concebido sob o Microsoft Dynamics       
365 Business Central e é a solução de 
gestão mais avançada para a indústria       
gráfica e de impressão. 

A versão mais recente do PrintVis 
baseia-se na Microsoft Dynamics Business 
Central, e prestamos muita atenção aos 
últimos desenvolvimentos da Microsoft, 
assegurando que a nossa solução               
suporta a versão mais recente do Microsoft 
Dynamics. Com a "Gestão de Processos"

pode controlar e acompanhar o fluxo de 
trabalhos em toda a sua empresa, com uma 
visão completa das propostas pendentes, 
encomendas confirmadas e trabalhos       
em curso. 

PrintVis foi construído para garantir que 
cada trabalho, em qualquer altura, tem 
alguém designado como sendo o "actual 
responsável". Nas diferentes fases de        
um processo é atribuído diferentes            
Utilizadores de equipa - desde quem     
orçamenta ao vendedor, passando pelo 
Coordenador de Produção, até ao           
Operário. Nunca perderá um trabalho 
assim como os dados completos para cada 
encomenda que está a seu cargo.

Poupar tempo é valioso. A con�guração �exível facilita aos utilizadores a estimativa de trabalhos, utilizando os vários 

blocos de construção, incluindo modelos personalizados de acordo com as suas necessidades especí�cas. Os pedidos 

de orçamento que requerem múltiplas opções são facilmente feitos com alguns cliques.

A Utilização de Modelos. Quando faz um orçamento, pode optar por utilizar um modelo padrão que contém todos os 

itens de preço necessários para uma estimativa. A utilização de um modelo padrão nas suas cotações permite-lhe fazer 

estimativas muito rápidas e automaticas. Concede consistência e assegura que nada será esquecido.

Reduzir erros e poupar dinheiro. Os erros de cotação podem ser prejudiciais para os resultados da sua empresa. PrintVis 

reduz os erros fazendo todas as perguntas certas e conduzindo um orçamentista através de todos os factores relevantes 

que vão para a �xação correcta do preço de um trabalho.

Seja competitivo e ganhe as encomendas. A estimativa PrintVis dá-lhe todos os índices de que necessita. Uma visão 

geral completa dos aspectos económicos de um trabalho, tais como custo directo, custo total, despesas gerais, margem 

comercial e preço de venda �nal.

ORÇAMENTOS



PLANEAMENTO & CALENDÁRIO

Programação automatizada ou manual. Utilize a funcionalidade 

incorporada para agendar os seus trabalhos automáticos ou 

semi automáticos, quando uma nova encomenda é pedida. O 

sistema gera sugestões para uma óptima e�ciência de produção 

- no entanto, deixa-o a si como responsável pela actualização ou 

mesmo para programar manualmente.

Horário de acordo com os seus requisitos. Existem vários      

níveis de agendamento dentro do PrintVis. Pode basear o seu 

programa de produção em marcos, pode agendar um detalhe 

de gargalo - ou pode agendar até ao máximo detalhe de datas, 

horas e velocidades de produção. É da sua inteira responsabili-

dade.

Visão geral grá�ca. O sistema contém diferentes apresentações 

grá�cas, para lhe garantir de forma fácil mas completa, a 

informação sobre capacidades das máquinas, horas-homem 

disponíveis e produção programada.

GESTÃO DE PROCESSOS

A função "Gestão de Processos" foi concebida para ser o instru-

mento diário de administração - a "base doméstica" - para todos 

os funcionários envolvidos com as encomendas. Concede uma 

visão completa de casos com informação detalhada sobre prazos, 

datas entrega, informações de clientes, histórico de trabalho, etc.

GESTÃO DE CHÃO DE FÁBRICA

Para distribuir toda a informação do PrintVis à equipa de 

produção, para recolha e orçamento, utilize em tempo real o 

módulo online de chão de fábrica . Isto assegurará que a sua 

equipa    de produção tenha sempre em mãos as mais recentes,                      

e actualizadas, instruções de produção, com toda a informação 

extraída directamente da base de dados.

O módulo de gestão de chão de fábrica recupera dados sobre   

o consumo de bens e tempo, directamente do seu local de 

produção e a�xa a informação em tempo real para cada ordem 

de produção. Isto concede-lhe um estado actualizado de cada 

encomenda na sua produção e da capacidade disponível da  

sua máquina.

INVENTÁRIO & COMPRAS
A capacidade de prever com precisão as necessidades de 

inventário é de importância crucial numa empresa, em que a 

tendência move-se rapidamente para a diminuição do 

inventário, menos artigos armazenados e evitando a estagnação 

do �uxo de caixa com artigos de armazém não utilizados.

PrintVis dá-lhe uma visão completa da sua compra de requisitos, 

tanto para bens como para serviços baseados em programação 

de trabalhos individuais. Previsão �ável do inventário ajuda a 

manter os fornecimentos em níveis óptimos e a poupar capital 

da empresa. Características adicionais de gestão de inventário 

levam a uma maior e�ciência na utilização de papel, a reduzir o 

desperdício, e a fazer o melhor uso do inventário já em stock.

PrintVis permite-lhe utilizar compras centralizadas, compras 

individuais por coordenador de trabalho, ou uma combinação 

dos dois. O PrintVis também lhe concede o controlo total sobre 

quais os artigos que devem ser geridos por sugestões de 

compra automática no sistema.

Gira facilmente ordens de compra para impressão e email com 

o Assistente de Compra, bem como facturas - complexo e 

altamente detalhado como quiser, com funcionalidade de 

formulários personalizáveis no Business Central.

FATURAÇÃO�

A facturação dos postos de trabalho está totalmente integrada 

na estimativa, o consumo e o custo do trabalho. Com base 

nesta informação, pode construir a factura com um único 

clique. As facturas podem ser construídas directamente a partir 

do preço oferecido, do preço �nal da encomenda, do consumo 

real, de quaisquer horas extraordinárias facturáveis, quantidades 

adicionais, etc.

É mesmo possível decidir diferentes métodos de construção 

para cada linha de produtos. Esta �exibilidade assegura e pode 

satisfazer todas as exigências em matéria de facturação.



ANÁLISE DE CUSTOS

PrintVis dá-lhe uma visão geral e histórica completa de     

cada caso, comparando o orçamento com o actual trabalho 

consumido. A cotação estava correcta? Qual o valor do 

custo? Qual foi o lucro obtido?

Pode utilizar a informação no sistema vezes sem conta - para 

que todas as vezes possa reagir de forma mais e�ciente e 

com um conhecimento mais profundo dos seus custos e 

outros factores que afectam os seus resultados.

GESTÃO FINANCEIRA

Adicionar campos, tabelas, e menus especí�cos do utilizador 

em poucos minutos. Estabelecer regras comerciais - por 

exemplo, condições de pagamento e descontos para 

clientes individuais e vendedores. Lidar com a gama        

completa de requisitos legais e questões monetárias 

inerentes ao comércio internacional, incluindo o            

comércio do euro.

Analisar por uma variedade de critérios, tais como o lucro, 

custo centros, departamentos, regiões, linhas de produtos, 

ou qualquer outra unidade de informação. Utilizar uma 

gama de relatórios ou personalizar relatórios especí�cos da 

sua própria empresa. Apresentar os resultados dos relatórios 

na Web ou distribuir por e-mail, para que gestores e          

empregados, parceiros de rede e investidores possam 

manter-se informados sobre actividades da sua empresa. 

Integrações.

Construído sobre o Microsoft Dynamics, PrintVis integra-se 

com MS O�ce, soluções web-to-print de terceiros

e JDF/CIP4.

ABOUT 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.

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

www.arquiconsult.com 

(+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


