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Desenvolvimento à Medida

combinando diferentes experiências e áreas de forma-
ção da nossa equipa de consultores com um conjunto de 
ferramentas e métodos, baseados não só nos melhores 
modelos como também nas melhores práticas de traba-
lho nos domínios da consultoria, a megatrónica disponibi-
liza um conjunto de serviços de excelência com enfoque 
em objectivos muito concretos no que se refere a investi-
mentos em sistemas e tecnologias de informação.
a megatrónica actua desde a definição de um adequado 
modelo de gestão, até ao desenho e implementação da 
solução mais ajustada que permita maximizar o desem-
penho, a qualidade e o nível de serviço, minimizando em 
proporção os custos e o tempo gasto nos processos 
inerentes a cada organização.

>> Minimização do custo total de propriedade

>> Soluções integradas e customizáveis

>> Maximização do retorno do investimento

Add On’s ERP Primavera

a megatrónica disponibiliza um conjunto de add on’s exclu-
sivos para o erp primavera, entre os quais se destacam:

Facturação entre Empresas
 
a solução Facturação entre empresas permite integrar 
automaticamente documentos na empresa de destino, 
garantindo as regras de negócio e legais.

assente numa plataforma tecnológica webservice, permite 
transaccionar documentos e criar artigos entre servidores 
em locais físicos diferentes, possibilitando a comunicação 
bidireccional em tempo real com clientes e/ou fornecedores 
e gerando notificações por email para os intervenientes.

Aviso de Vencimento 

a solução mtaV, integrada com o crm primavera, permite 
automatizar o envio de avisos de vencimento por email. 
existe a possibilidade de enviar em simultâneo estes avisos 
para vários contactos da entidade, vendedores e fixos. 
além disso, permite gerar automaticamente a actividade de 
cobrança no crm primavera.

Solução em fase de desenvolvimento pela Megatrónica II no âmbito do Projecto n.º 22956, aprovado ao abrigo do 

Sistema de Incentivos à Investigação & Desenvolvimento Tecnológico do QREN - Projectos Individuais.

metodologia

1 estudo
análise profunda da 
situação actual

2 reflexão e estratégia
elaboração de estratégias e definição 
de plano de acção ajustado às 
necessidades concretas do cliente 

5 acompanhamento
    e monitorização

monitorização e eventual

 
ajustamento do processo

4 implementação
efectivação de plano de trabalho 
e aplicação de projecto elaborado

3 desenho

 

    de soluções
definição de modelo e produção de 
soluções simples, flexiveis, integradas,
intuitivas e profissionais 

serviço
especializado

garantia de
retorno

soluções 
integradas

+ negócio
+ clientes
+ recursos

proposta
de valor



Distribuição 

as soluções cobrem a área de distribuição e gestão de 
armazéns, qualificando toda a informação com gestão de 
lotes, datas de validade e números de série, recepção das 
mercadorias com conferências de pedidos a fornecedor, 
picking dos pedidos de clientes e distribuição com registo 
de entregas efectuadas.

Comércio e Serviços

solução pré-venda para terminais móveis, tablet e pda, com 
possibilidade de catálogo digital e adaptada aos equipamen-
tos de última geração, auto-venda com gestão de cobran-
ça e uma versão pos adaptada ao comércio ambulante, 
autónoma para prestadores de serviços e taxistas. Venda 
personalizada e shopping com recolha de dados da 
concorrência.

mmWMS - Mobile Warehouse

o mmwms - mobile warehouse é uma solução online com o 
sistema erp do cliente, que simplifica e aumenta a eficácia 
dos principais processos no armazém (recepção, expedi-
ção, inventário, documentos assistidos e transferências) 
e integra-os em tempo real no erp com recurso aos termi-
nais móveis (pdás).

a flexibilidade, a integração em tempo real com o sistema 
e a capacidade de identificar os processos e a mercadoria 
com recurso ao código de barras torna esta tarefa mais 
eficaz e reduz o erro.

Recepção
 
no processo de conferência da mercadoria são qualifica-
das as quantidades recebidas com informação específica 
como lotes, validades, nº de série, pesos variáveis, quanti-
dade por caixa, sendo possível identificar as quantidades 
pedidas, reservadas e pendentes. as anomalias (exemplo: 
excessos e mercadoria trocada) geram automaticamente 
notificações no sistema e por email.

especificamente para mercados importadores a solução 
mmwms recepção contabiliza mercadorias em trânsito e 
posterior recepção e conferência física. 

Expedição
 
o processo de expedição poderá ser executado numa 
lógica de picking por ciclo, picking agregando vários docu-
mentos com critério (exemplo: a rota) ou onda picking. o 
acesso à informação e a capacidade de criar documentos 
directamente no sistema erp tornam esta solução muito 
potente e com gestão em tempo real.

Inventário
 
o mmwms inventário é dotado de um painel de conferência 
do inventário, automatismo na contagem física que torna 
a tarefa menos morosa e muito eficaz. possibilita também 
correcções intermédias ou recálculos dos resultados da 
preparação e contagem. o painel de conferência permite 
contra-inventário e  multi-contagem.

Consultoria Software de Gestão

a megatrónica dispõe de uma equipa de consultores certi-
ficados, com uma vasta experiência e um forte know-how 
em diversas áreas, nomeadamente na implementação de 
soluções de gestão primavera, gestão de assiduidade, ges-
tão de armazéns, Força de Vendas e gestão de unidades de 
saúde.

ERP PRIMAVERA

o sistema de gestão empresarial da primavera alia as mais 
recentes novidades tecnológicas a funcionalidades que 
promovem a máxima produtividade das organizações, num 
ambiente harmonioso e intuitivo, impulsionando o máximo 
desempenho de cada um dos seus utilizadores. 
assente numa plataforma transversal caracterizada pela 
sua robustez, fiabilidade, integridade e segurança, o erp 
primavera inclui um conjunto de módulos totalmente integra-
dos que permitem uma total fluidez de dados entre as áreas 
Financeira, logística, tesouraria, recursos humanos, crm, 
activos, projectos, entre outras.

Gestão de Assiduidade - Innux

soluções para gestão de assiduidade e controlo de acessos 
que permitem gerir o capital humano. a solução possibilita 
o processamento de horários, a gestão de pedidos e a 
atribuição de Férias e de ausências, utilizando um sistema 
de workflow hierárquico. conta também com um motor de 
comunicação e sincronização que permite desenvolver 
aplicações online e offline. 

MSS - Mobile Sales System 

solução desenvolvida para terminais portáteis que dispo-
nibiliza às equipas de auto e pré-venda as ferramentas 
necessárias para o seu trabalho no terreno, proporcionando 
aumento de eficácia e produtividade.
composto por vários módulos, possui como base, informa-
ção sobre clientes, histórico de compras, rotas, produtos, 
lotes, promoções, stocks de viaturas, gestão de documen-
tos de auto e pré-venda, cobranças, relatórios de visita, 
despesas pessoais, etc… 
a versão tablet suporta windows e android, com catálogo 
digital incorporado. os utilizadores podem desta forma regis-
tar as suas encomendas ou efectuar as suas vendas, de 
forma simples e intuitiva. 

Sistema de Gestão de Armazéns – Eye Peak

É um software concebido para integrar soluções de gestão 
de armazéns, com uma abrangência de 360º, que garante o 
inventário permanente de produtos, o controlo absoluto des-
de a recolha, passando pelo armazenamento até a entrega 
no destino, com 0% de desvios de mercadorias.

Gestão Unidades de Saúde - MedicineOne

centrada no utente, esta solução é concebida para dar res-
posta às diferentes necessidades das unidades de saúde. 
gere toda a informação clínica e administrativa dos utentes. 
além de promover uma boa colaboração entre os profissio-
nais de saúde, através de workflows de trabalho integrados, 
optimiza os processos e apoia a prática clínica.

Porquê as soluções de mobilidade Megatrónica?

são reconhecidas pela sua ergonomia de utilização, robustez, 
flexibilidade de configuração e capacidade de extensão.

Informação e gestão em tempo real
+ negócio + clientes  =  Maior retorno financeiro 

simplificar e aumentar a eficácia dos 
principais processos no armazém.

mercados & soluções

A Megatrónica é uma empresa dedicada à prestação de 
serviços na área das Tecnologias da Informação, com 
mais de 15 anos de experiência. Especializada em solu-
ções de mobilidade empresarial, a Megatrónica actua 
nos mercados da Distribuição e Armazenagem, Comér-
cio e Serviços e Unidades de Saúde.

Além da marca própria mmSolution, Primavera Certified 
Product, a Megatrónica distribui e implementa soluções 
das marcas Primavera, MSS, Kalipso, Innux, Eye Peak e 
Medicine One.

Em 2010, foi constituída a Megatrónica II com o objec-
tivo de internacionalizar a marca no sector da Saúde, 
Distribuição e Armazenagem, através de uma rede de 
Parceiros Certificados. 


