
O CLIENTE

O DESAFIO

A RESPOSTA: UMA HISTÓRIA DE SUCESSOS

AS FERRAMENTAS

A CONSAG é especializada na prestação de serviços de outsourcing nos domínios da con-
tabilidade financeira e de gestão, da fiscalidade e do reporting, na consultoria financeira e 
organizacional, e no desenvolvimento de projetos de dinamização e recuperação empresarial, 
disponibilizando todas as suas valências no apoio ativo à Gestão e à tomada de decisões.

A CONSAG entrou num processo de crescimento que tornou imperativa a necessidade de adoção de uma ferramenta 
de controlo dos processos internos – ERP – mais dinâmico, versátil e robusto.

Uma consulta ao mercado apontou-nos inúmeras 
soluções, mas a confiança depositada nas soluções Mi-
crosoft apontou-nos um caminho de eleição e encon-
trámos a resposta de implementação nas equipas da 
SQUAD.

O Microsoft Dynamics NAV oferece soluções financeiras e de 
contabilidade para o ajudar a controlar e analisar informações de 
negócio. Permite gerir eficientemente o razão geral, pagamentos, 
cobranças, inventário, contabilidade analítica, imobilizado e fluxo 
de caixa, além de realizar cobranças e reconciliações bancárias. 
Pode gerir os seus processos financeiros em várias moedas, local-
izações ou empresas.

MÓDULOS
• Business intelligence                           

• Gestão financeira                               

• Gestão de recursos 
humanos  

• Produção 

• Gestão da cadeia 
de fornecimento

• Organizações 
distribuídas e 
internacionais

• Gestão de projetos

• Vendas e marketing

• Gestão de serviços

“Num contexto cada vez mais exigente ao nível da prestação de serviços financeiros, é fundamental 
um ERP estruturante e modular, capaz de se adaptar com rapidez e eficiência às constantes alterações 
legais e normativas, e simultaneamente responder com rigor e dinâmica às necessidades de infor-
mação à Gestão. A SQUAD revelou-se um parceiro da nossa total confiança, pelo conhecimento e 
compreensão do negócio, para o cumprimento dos nossos processos, metodologias e obrigações. 
A capacidade técnica demonstrada na implementação do Microsoft Dynamics NAV, quer ao nível da 
parametrização quer ao nível da integração com outros sistemas, foi determinante, e é uma aposta  
potenciadora do desenvolvimento dos serviços da CONSAG”.

Marcos Oliveira, Partner for Finantial Outsourcing                                       

MISSÃO CUMPRIDA

Com Microsoft Dynamics NAV foi possível processar 
maiores quantidades de informação e de forma mais célere, 
construindo mapas adequados e fundamentais ao negócio 
da CONSAG. O processo de implementação revelou-se rigo- 
roso, eficiente e metódico e decorreu dentro dos prazos 
pré-estabelecidos.

BENEFÍCIOS E MÉTRICAS
• Eficácia na maximização dos recursos

  • Flexibilização dos processos de integração 
nomeadamente nos módulos das vendas, 
compras e tesouraria

      • Rápida adaptação e parametrização 
      das variáveis de análise do negócio   

            • Possibilidade de adicionar 
             funcionalidades à medida das 
              necessidades e do ritmo de 
                expansão da atividade

Um cliente NAV satisfeito!
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