
INFORMAÇÃO E GESTÃO EM TEMPO REAL
+ negócio + clientes  =  Maior retorno financeiro

A Megatrónica dispõe de uma equipa de 
consultores certificados, com uma vasta 
experiência e um forte know-how em diversas 
áreas, nomeadamente na implementação de 
soluções de Gestão Primavera, Gestão de 
Assiduidade, Gestão 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 
integrados 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 
disponibiliza 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, 
informação sobre clientes, histórico de compras, rotas, 
produtos, lotes, promoções, stocks de viaturas, gestão de 
documentos 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 registar 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 
desde 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 
resposta às diferentes necessidades das Unidades de 
Saúde. Gere toda a informação clínica e administrativa dos 
utentes. Além de promover uma boa colaboração entre os 
profissionais de saúde, através de workflows de trabalho 
integrados, optimiza os processos e apoia a prática clínica.
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