
DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL
O seu negócio totalmente integrado 

e conectado na Cloud



Microsoft Dynamics 365 Business Central é uma solução de gestão empresarial que ajuda as 
empresas a interligarem as áreas financeiras, vendas, serviços e operações para simplificar os 
processos de negócio, melhorar as interações com os Clientes e ajudar a tomar melhores decisões.

A solução combina vários sistemas numa única aplicação:

• Aumenta a eficiência com tarefas e fluxos de trabalho automatizados, totalmente integrados 
com as aplicações do Office (como Outlook, Word, Excel, SharePoint, Teams, etc).

• Visão integral do negócio, com uma solução única que providencia todas as informações 
importantes, em qualquer momento e onde estiver.

• Implementação flexível: na nuvem (Cloud), localmente (On-premise) ou em ambientes híbridos, 
com acesso a partir de dispositivos Windows, Android ou iOS.
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Logística e Gestão de Stock

• Automatize e proteja a sua cadeia de fornecimento. Recorra à inteligência incorporada para prever quando e o que reabastecer, 
com os níveis de stock atualizados dinamicamente;

• Mantenha a quantidade certa de stock, calculando automaticamente os níveis de stock, prazos de entrega e pontos de 
reposição;

• Maximize as suas margens de lucro. Obtenha recomendações sobre quando efetuar pagamentos para beneficiar de descontos 
ou evitar multas vencidas. Evite compras desnecessárias ou fraudulentas recorrendo a fluxos de trabalho de aprovação.

Gestão do Cliente

• Acompanhe todas as interações com Leads e Clientes. Obtenha orientação sobre as melhores oportunidades em todo o ciclo 
de vendas;

• Aumente a produtividade. Acelere o processo de fecho, atue rapidamente em consultas, faça a gestão das solicitações de 
serviços e processe pagamentos - tudo a partir do Outlook;

• Entregue um serviço excecional. Obtenha uma visão geral abrangente das tarefas de serviço, trabalhos em curso e competências 
para atribuir recursos e acelerar a resolução de casos.

Solução de gestão de negócio completa que ajuda a 
trabalhar com mais rapidez e eficiência
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Gestão Financeira e Contabilidade
• Conecte dados contabilísticos, vendas, compras, inventário e interações com Clientes para obter uma visão completa da sua 

empresa. Obtenha gráficos de desempenho financeiro em tempo real com dashboards Power BI;
• Simplifique as contas a receber e as contas a pagar, reconcilie automaticamente as contas para fechar e reportar com rapidez 

e precisão, mantendo a conformidade da informação;
• Apure as previsões financeiras modelando e analisando dados em várias dimensões. Personalize relatórios recorrendo à 

integração com Microsoft Excel.



Gestão de Projetos

• Crie, faça a gestão e acompanhe os projetos dos Clientes utilizando folhas de horas, juntamente com recursos avançados de 
cálculo de custos e geração de relatórios. Controle os orçamentos para garantir a rentabilidade do projeto;

• Faça a gestão dos recursos planeando capacidades e vendas. Acompanhe a faturação dos Clientes em relação aos custos 
planeados de pedidos e cotações;

• Analise o desempenho do projeto e tome decisões eficazes com insights em tempo real sobre o estado do projeto, rentabilidade 
e métricas de utilização de recursos.

Gestão de Recursos Humanos

• Melhore as capacidades da sua força de trabalho;
• Otimize a gestão dos recursos humanos através da organização e controlo da informação sobre os seus colaboradores;
• Disponibilize um portal de comunicação a todos os colaboradores.

Gestão e Controlo Operacional

• Utilize as previsões de vendas e as falhas de stocks esperadas para gerar automaticamente planos de produção e criar ordens 
de compra;

• Obtenha uma visão integrada do inventário para o cumprimento eficiente de pedidos. Acompanhe todas as transações e 
movimentos de itens configurando posições com base no layout do armazém e nas dimensões das unidades de armazenamento;

• Calcule e otimize a capacidade de produção e os recursos para melhorar o planeamento da produção e atender aos pedidos 
dos Clientes.

Gestão dos Dados Pessoais

• Proteja os seus dados e garanta a conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD);
• Respeite a privacidade dos seus Clientes, recorrendo a metodologias integradas de privacidade por projeto e privacidade por 

padrão;
• Conceda e restrinja o acesso a dados pessoais em vários níveis e ative os registos de auditoria para garantir a segurança e a 

responsabilidade;
• Proteja todos os dados contra acesso não autorizado com a criptografia automática dos datacenters da Microsoft.

DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL



Com Microsoft Dynamics 365 Business Central pode:
• Centralizar toda a informação do negócio num único sistema
• Analisar e reportar informação em tempo real
• Otimizar a gestão de stocks
• Entregar valor em cada ponto de contacto com o Cliente
• Aumentar a produtividade
• Manter os projetos dentro do prazo e do orçamento
• Planear com precisão
• Analisar o desempenho das equipas e departamentos
• Melhorar as operações internas e otimizar processos
• Controlar a segurança de toda a informação
• Ficar em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), 

respeitando a privacidade dos dados
• Promover o trabalho colaborativo
• Facilitar a comunicação e a fluidez da informação entre departamentos

FAÇA O SEU NEGÓCIO CRESCER HOJE MESMO
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