
DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS
Agilize o fluxo de informação na sua empresa com uma 

solução de gestão totalmente integrada



Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (a.k.a Dynamics AX) é a solução de planeamento 
de recursos empresariais ERP (Enterprise Resource Planning) instalada localmente (On Premises) 
para o seu negócio.

Esta solução oferece as funcionalidades que necessita para gerir a sua empresa de forma eficiente, 
para que possa fazer a gestão das finanças, dos recursos humanos e das operações da organização.

Dynamics 365 Finance and Operations fornece todos os insights para que possa tomar decisões 
de negócio inteligentes e interagir com os seus clientes, adaptando-se à forma como a sua equipa 
trabalha.

DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS



Gestão de Armazém
Automatize os processos de armazém 
e reduza os custos operacionais da 
logística.

Gestão de Transportes
Otimize o planeamento dos transportes 
de mercadorias e equipamentos.

Planeamento Orçamental
Crie modelos de folhas de cálculo de 
planeamento orçamental integrados 
com o Dynamics 365 Finance and 
Operations e faça uma gestão online dos 
orçamentos de empresa.

Ponto de Vendas (POS)
Interaja com funcionalidades de gestão 
de clientes, pesquisa de inventários em 
tempo real e capacidades de back-office.

Previsão da Procura
Aumente a exatidão da procura para 
maximizar a disponibilidade dos produtos 
e minimizar os custos de inventário.

Recursos Humanos
Obtenha funcionalidades completas 
com análise de pagamentos, previsão 
de posições, geração de relatórios e 
atualização de regalias.

E-Commerce e Redes Sociais
Crie campanhas e interaja com os clientes 
através das redes sociais.

Gestão de Dados Mestre
Aumente a consistência dos seus dados 
na organização e nas suas análises.

Solução de gestão de negócio completa que ajuda as 
pessoas a trabalhar com mais rapidez 

e de forma mais inteligente
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Solução de Gestão Empresarial que ajuda 
a rentabilizar o seu negócio
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