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BC-Commerce é uma solução que permite gerir, acompanhar e executar todo o processo de vendas 
online de forma integrada com o ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central e Dynamics NAV.

Esta solução foi desenvolvida de acordo com as necessidades atuais do mercado digital e conta com as melhores 
ferramentas customizáveis, para que a sua organização possa maximizar a suas vendas online e tirar mais proveito do 
seu ERP.

Plataforma de venda online 
integrada com o ERP

BC-COMMERCE

Principais Benefícios

• Carregue listas de clientes, produtos, preços ou stocks 
directamente do ERP;

• Sincronize encomendas e estados de encomendas 
Site<->ERP, evitando duplicação de tarefas;

• Integre facturação da loja online no ERP, facilitando 
a troca de documentos e informação contabilística 
com o cliente;

• Importe lista de descontos por utilizador/grupo de 
utilizador do ERP, transformando a sua loja B2C em 
B2B;

• Faça a gestão do back office da sua loja de forma 
autónoma, criando conteúdos, páginas, artigos;

• Crie landing pages para campanhas específicas.
• Faça a gestão de faturação da loja online e descarregue 

na área privada do cliente os documentos financeiros 
e associando às encomendas respetivas;

• Aceda aos históricos de encomendas, orçamentos 
e listas de produtos favoritos na Área reservada de 
Cliente;

• Tenha acesso à informação de vendas, encomendas 
e performance da loja na Área reservada de 
Administração;

• Faça a gestão dos KPIs (Indicadores-chave de 
desempenho) do seu negócio via dashboard;

• Controle os volumes de vendas, quais os principais 
produtos vendidos e tendências.

• Integre a sua loja com o ERP Microsoft Dynamics 365 
Business Central ou Dynamics NAV usando serviços 
de integração pré-estabelecidos que reduzem o 
tempo e esforço necessário para integração.
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Uma plataforma de E-Commerce potencializada  
com as ferramentas de Marketing Digital

• Construa a sua base de dados de blocos de web design para facilmente construir/alterar páginas existentes;
• Configure o follow-up automático de compras não terminadas;
• Integre notificações via SMS para notificar os utilizadores de forma mais eficiente;
• Defina URL’s amigáveis (de simples compreensão) por página;  
• Defina meta informação associadas a páginas do site para aumentar o alcance a nível de SEO;
• Crie conteúdos com datas de início e fim pré-estabelecidas.

Principais Funcionalidades

Customização e 
atualização de 

conteúdos via CMS

Ferramentas de 
marketing digital de 

cross-sales e up-sales

Parametrização SEO 
do website

Área reservada de 
cliente

Integração automática 
com Microsoft Dynamics 

Business Central 
e Dynamics NAV

Área reservada de 
administração

Disponibilização dos 
produtos e serviços ao 

cliente na web

Pagamento via MB, Visa, 
Paypal, Mbway
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Lisboa
Edifício Arcada

Rua da Eira, 18 D
1495-050 Algés

Telf: +351 214 222 194

Braga
Av. Robert Smith 
Centro de Serviços Domus Qualitas nº 31 
4715-249, Fraião
Telf: +351 253 200 320    
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Publique o seu website, portal ou loja 
de comércio eletrónico integrado 
com o ERP. O seu comércio acessível 
em qualquer lugar do mundo.

e-Commerce português está 
a crescer e multiplicar-se

Fale Connosco
Teremos todo o prazer em analisar consigo os benefícios 

desta solução na sua organização.
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