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Ninguém precisa do que não sabe que existe



...e é sempre possível melhorar !
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O ERP é o exemplo clássico



O projeto de um ERPMelhorar a partir do 
que existe



Desafios recorrentes

• O modelo de dados foi feito por 
alguém que já cá não trabalha

• O core não suporta funções, hoje, 
essenciais

• Precisamos de reports e mapas para 
a nossa especificidade

• Necessitamos de isso para ontem

• Precisamos de flexibilidade

• Precisamos de envolver os nossos
especialistas de negócio



Desafios resolvem-se desde o início



Os modelos 
são objetivos 
e tangíveis



E desde o nosso início...está o Genio



A nossa 
impressora
de software



Os modelos são definidos pelo vosso negócio

1. Data 

Architecture

2. Business 

Rules

3. Interfaces

(Forms) 

4. Processes

(Work Flow)



Representações do modelo

Tables Hierarchical Trees Simulations



Representação do Workflow
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Exemplo de Workflow



Interação com o 
cliente
• aqui é visivel um novo campo adicionado que 

influencia os fluxos de aprovação de propostas

• o cliente pretendia que caso a proposta
contivesse algum produto/serviço de um 
determinado catálogo, o fluxo seguia para um 
grupo específico

• quando se clica no campo "grupo condicional, o 
utilizador tem de escolher um catálogo

• caso a proposta tenha algo desse catálogo, o 
motor de workflow encaminha para os
aprovadores respetivos



Descobertas em passo-a-passo convosco

...e pelas vossas melhores práticas.



Os modelos
são
conversados
no idioma
próprio
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O projeto de um ERPDesafios ganhos



• 1 NIF

• 11 unidades orgânicas c/ 6 ERPs distintos

• 400 utilizadores

 2.200+ utilizadores ERP (globalização)

 Garantir interoperabilidade

 Garantir mobilidade de utilização

 Normalizar procedimentos

 Obter indicadores de gestão em tempo real

 Garantir autonomias e especificidades individuais

 Garantir a integração com 10 outras soluções









Outro modelo







A gestão da habitação 
social integrada no ERP





FRI – Fundo para 
as Relações 
Internacionais



• 600 colaboradores

• Milhares de análises diárias

• 200+ projetos de investigação internacionais

• 19 locais diferentes

• Contabilidade+faturação + N soluções desenvolvidas

internamente + outsourcing RH

 Garantir migração dos dados

 Garantir integração com gestão laboratorial

 Garantir expansão para necessidades futuras

 Flexibilidade para alterações da estrutura orgânica

 Licenciamento ilimitado

 Indicadores de gestão em tempo real

 Prazo de execução <12meses





c/ especificidades do Sector Empresarial

• SNC

• SAFT

• IVA

• Contratação individual e coletiva

• Amortizações

• Fluxos de aprovação

• Prestação de contas

• Contabilidade Analítica

• Multi-moeda

• Multi-idioma

• Integração do software core

• Etc.

Sempre em competicão
com os grandes players de ERP 

A vitória da engenharia
de software portuguesa



O projeto de um ERP
Os benefícios

empresariais das 
tecnologias e da 

comunicação



Os alicerces tecnológicos...
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...onde se constrói uma comunicação eficaz



...para ir mudando o mundo.



O projeto de um ERPSomos, de facto, únicos



Onde somos únicos:

• Código Gerado 
automaticamente

• com base em modelos

• independente da plataforma

• ou do servidor onde foi
gerado.

• Sem limite de utilizadores

• e totalmente web-based.

• Sem ser low-code ou mesmo
no-code.



O projeto de um ERP
Obrigado e até já.

Contacte-nos e 
surpreenda-se


