MISSÃO CUMPRIDA

Um cliente NAV satisfeito!
O CLIENTE

O Laboratório Edol – Produtos Farmacêuticos, S.A. iniciou a sua atividade, a partir de uma farmácia de Lisboa, em 1952.
É uma companhia farmacêutica portuguesa especializada no desenvolvimento, fabrico e
comercialização de medicamentos, dispositivos médicos, produtos cosméticos e de higiene
corporal e suplementos alimentares. Atua nas áreas de Oftalmologia,Dermatologia, Otorrinolaringologia e Dermocosmética.

O DESAFIO
O Laboratório Edol atingiu um ponto crítico onde as ferramentas e sistemas que geriam o negócio, estavam a travar o
crescimento da empresa. Tornou-se imperativo a implementação de um novo ERP – Microsoft Dynamics NAV - que permitissem à empresa a ser mais ágil e a ter maior capacidade de resposta.

A RESPOSTA: UMA HISTÓRIA DE SUCESSOS
Com Microsoft Dynamics NAV foi possível reduzir o custo e a complexidade da gestão do negócio integrando sistemas
de gestão e ferramentas de análise.

“Com o apoio do ERP – Microsoft Dynamics NAV – foi possível tornar o Laboratório Edol numa companhia
de referência que é, atualmente, líder de mercado em Oftalmologia e tem uma sólida implementação em
Dermatologia. Conseguimos converter vários anos de dados e valores financeiros, desde o desempenho
das vendas às transações individuais, em insights de fácil análise”.
Pedro Brito, Chefe de Sistemas de Informação

AS FERRAMENTAS

BENEFÍCIOS E MÉTRICAS

O Microsoft Dynamics NAV permite gerir, de uma forma integrada, toda a cadeia de valor e os respetivos fluxos económicos e
financeiros associados. Está organizado em módulos, dos quais
destacamos:

MÓDULOS
• Business intelligence
• Gestão financeira
• Produção
• Gestão da cadeia
de fornecimento
• Imobilizado

• Possibilidade de adicionar
funcionalidades à medida das
necessidades e expandir ao nosso ritmo.

• Controlo de
projetos
• Gestão da prestação
de serviços
• Compras e pagamentos
• Vendas e marketing
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• Obtenção de informações financeiras atualizadas e completas que facilitam a deteção
de tendências e a obtenção de conhecimentos aprofundados sobre as atividades de
negócio, para aproveitar o conhecimento e
identificar novas oportunidades.

• Adaptabilidade aos requisitos
regulamentares.

