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Tecnologias de última geração: onde forem necessárias, experientes, extensíveis e inteligentes

O passado foi Windows, o futuro será Cloud e 
o presente são os dois!

Beneficie do melhor da Cloud e dos sistemas 

instalados: segurança e rapidez nas operações 

mais complexas, juntamente com acesso à 

informação em qualquer lugar.



V10 Suite

Operações de backoffice
UX (experiência de utilização) mais 
rica
Maximização da produtividade

V10 Mobile

Operações simples
UX consistente
Agilidade e Mobilidade

V10 Web
Powered by PRIMAVERA OMNIA

Self-service
UX flexível
Mobilidade e maior alcance
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O melhor da tecnologia de ponta aliada a 25 
anos de experiência

Lógica de negócio muito consolidada e 
comprovada por mais de 30.000 clientes 
ativos

Setup & GO, garante um elevado nível de 
automatização da migração resultando 
em esforço e custo reduzidos
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PRIMAVERA Extensibility
Suite de ferramentas de customização da 
solução à medida das necessidades do 
cliente

PRIMAVERA WebAPI

Camada de integração para integrar com 
soluções cloud e/ou mobile
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A inteligência do ERP permite que já hoje todos os clientes possam:

Detetar situações 
de risco em  clientes

Detetar possíveis erros de 
utilização

Sugerir atualizações de 
dados (a quem faz sentido)

Sugerir melhores práticas 
de uso do software

… mas muito mais está para vir!
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A ligação à cloud permite:

Atualizações automáticas do sistema

Atualização de dados

Deteção de risco de clientes

Deteção de novas empresas relevantes

Atualização de dados de entidades

v10 Mobile

v10 Web

…e muito mais

Elevation: a cloud da PRIMAVERA
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Recursos v10

Developers Network

Documentação Técnica

Fórum

Stack Overflow

Github

Help Center

Como usar

Questões frequentes

Conteúdos Multimédia
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abrangente | diversificada | inovadora

Um mundo de possibilidades…

OFERTA
desenhada para estar à altura da exigência dos nossos clientes, 
potenciando o seu negócio e acompanhando o seu crescimento
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Nova infraestrutura

Estrutura de Dados
_ Escalável 
_ Relação desempenho / funcionalidade
_ Movimentos quantidade vs. Valor

Multi moeda _ Custeio em duas moedas

Motor de Serviços _ Cálculos assíncronos

Estados de 
Inventário

_ Novo conceito
_ Ativável e configurável
_ Grande amplitude funcional 
_ Novas Funcionalidades

Amplitude 
Funcional

_ Mercadorias em trânsito
_ Reservas
_ Encomenda contra encomenda
_ Stock bloqueado
_ Stock de terceiros / stock consignado



Orientação ao processo

Operações 
Atómicas

_ Um único local 
_ Uma única operação 
_ Ações completas e adequadas
_ Evolução precisa

Receções e 
Expedições

_ Monitores com informação completa
_ Processos de expedição e receção
_ Sem acesso a valores
_ Funcionalidades úteis (picking, packing)

Composição e 
Decomposição

_ Mais amplitude funcional
_ Editor adequado

Transferências de 
Armazém

_ Transferências de Lote, Estado, etc.
_ Transferência de artigo
_ Maior adequação (p.e. trânsito)

Movimentos de 
Stock

_ Transações: Vendas; Compras; Internas
_ Contagem de inventário

Gestão de 
Armazém

Gestão 
de 

Inventário

Operações 
Logísticas

Direção de 
Produção



Integridade e fiabilidade

Fiabilidade
_ Casos persistentes (p.e. números de série)
_ Oportunidades da infraestrutura (p.e. neg.)
_ Aplicação de Políticas (p.e. bloq. histórico)

Novo Algoritmo de Custeio
_ Centralizado e único
_ Lógica sistematizada
_ Sem processos de recálculo 
_ Grupos de Custo

Integração com a Contabilidade

_ Regras mais exigentes 
_ Cálculo da responsabilidade do Inventário
_ Atualização de movimentos
_ Suporte especializado para o stock negativo
_ Alterações de custo por movimento



Fluxos operacionais sofisticados

Disponível

ECL | OF
(c/s reserva)

Compras

Projeção de 
necessidades

Encomenda
(E contra E)

Encomenda a 
Fornecedor

PREV

REC
BLOQ

Reservado



Produção

Reservas de Stock _ Matéria prima (OF)
_ Produto acabado (ECL) 

Integração com Projeção 
de Necessidades

_ Compra de matéria prima
_ Maior integração com a Logística

Melhorias no processo de 
subcontratação

_ Estados de stock
_ Aplicável a qualquer operação 
_ Sem produtos intermédios

Reformulação do Cálculo 
de Necessidades de 
Fabrico

_ Lote económico de produção
_ Rastreabilidade completa
_ Nova experiência de utilização

Novo quadro de controlo
_ Visibilidade sobre as operações
_ Situação das ECF e operações subcontratadas
_ Estado da(s) OF de produto intermédio



Recursos Humanos

Revisão geral do editor de 
Alterações Mensais

_ Melhor experiência de utilização
_ Mais produtivo
_ Mais uniforme
_ Mais simples

Melhorias no editor de 
Processamento Individual

_ Maior detalhe sobre os resultados
_ Visão sobre os encargos do empregador
_ Melhor conferência dos processamentos

Otimização do 
Processamento automático

_ Seleção da operação mais intuitiva
_ Melhor controlo dos Tipos de 
Processamento
_ Informação dos resultados melhorada

Revisão da Experiência de 
Utilização

_ Ficha do funcionário mais rápida e 
intuitiva
_ Organograma mais fluido e simples

Novas funcionalidades
_ Disponibilização da ADSE da versão 
privada



Apoio à gestão

Informação fiscal Controlo de gestão Tomada de decisões



• Uma nova infraestrutura desenhada para 
escalar garantindo elevados níveis de robustez e
profundidade no apoio à gestão seu negócio.

• As funcionalidades sofisticadas foram 
concebidas por especialistas para garantir 
elevados índices de produtividade; a sua 
elasticidade simplifica a adequação ao negócio e 
contribui para a redução do custo de 
propriedade


