Public Sector
Tecnologia de gestão
para o setor público

03

22

34

Tecnologia de gestão
para o setor público

Agilidade na gestão
dos Ativos

Eficiência
na manutenção
de ativos

04

26

Conheça hoje o ERP
do futuro

Máximo controlo dos
processos de compras

10

30

Gestão financeira
sólida e rigorosa

Reporting
mais ágil

16

32

Produtividade
na gestão de RH

Decisões
fundamentadas

Tecnologia de gestão
para o setor público

36
10 RAZÕES
PARA ESCOLHER
PRIMAVERA

Usufrua do melhor da Cloud e dos sistemas
instalados com uma solução híbrida que
garante uma gestão integrada, eficiente,
transparente e ágil dos organismos públicos.

Hoje, todos estamos familiarizados com
tecnologia que nos permite aceder à informação
em qualquer lugar, através dos mais diversos
dispositivos. Todos consultamos a internet para
ações triviais como saber o estado do tempo
antes de sair de casa, efetuar investimentos
simples ou realizar a reserva de um restaurante.
O acesso à informação certa, no momento
oportuno, permite-nos tomar melhores decisões
e realizar ações de forma mais rápida e cómoda.
Também na vida das organizações é fundamental conseguir esta agilidade, particularmente
nos organismos públicos, pois os cidadãos e as
empresas procuram cada vez mais qualidade,
acessibilidade, eficiência e transparência nos
serviços prestados pelos vários organismos da
Administração Pública.

Na PRIMAVERA encontra a segurança,
solidez e confiança necessárias para elevar a
gestão ao próximo nível. Há mais de 20 anos
apresentamos a primeira solução de gestão
desenhada especificamente para o setor
público e certificada pela DGO.
Hoje, colocamos à disposição dos organismos
públicos uma solução vanguardista, assente
em tecnologia híbrida, que permite responder
aos requisitos do SNC-AP e simultaneamente
digitalizar as operações, modernizando os
serviços prestados aos cidadãos.
A solução PRIMAVERA Public Sector reúne o
know-how processual conquistado ao longo de
mais de 20 anos de apoio à gestão de diversos
organismos públicos, juntamente com tecnologia inteligente, essencial para enfrentar com
sucesso os desafios da era digital.

Evoluir com segurança
Mudar de sistemas, avançar rumo a uma maior
sofisticação tecnológica dos processos pode
parecer complexo. Muitas vezes, a decisão
arrasta-se simplesmente pelo receio da mudança, porém as vantagens são inequívocas.

Com esta solução híbrida, a segurança, solidez e
alta performance estão garantidas, assim como
o acesso rápido e imediato a aplicações cloud.

Hoje, é inevitável seguir o trilho da inovação.
As organizações têm forçosamente de enveredar
por esse caminho e é possível fazê-lo com segurança, com confiança e tranquilidade. Para tal,
basta encontrar o parceiro tecnológico certo.
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Conheça hoje
o ERP do futuro

Uma plataforma dotada
de elevada extensibilidade
garante a integração entre
vários sistemas, aplicações
e equipamentos.

Integração entre vários
sistemas, plataformas
e aplicações

O ERP PRIMAVERA Public Sector garante
um equilíbrio perfeito entre a disponibilidade
das tecnologias atuais, a produtividade e a
mobilidade.

Gerir uma organização com base em
dados dispersos, isolados e separados por
departamentos, secções ou unidades é muito
moroso e muito sujeito a erro. A tecnologia da
PRIMAVERA permite construir uma rede de
sistemas integrados, que confluem num bloco
central, onde residem os dados de suporte
à gestão.

Por um lado, todo o núcleo administrativo e
financeiro é mantido em interfaces windows,
garantindo a máxima produtividade em
ambientes de backoffice. Por outro lado,
são concretizados avanços para a cloud que
conferem mobilidade a operações úteis neste
contexto, desenhadas minuciosamente com
o intuito de proporcionar uma excelente
experiência de utilização.

O ERP PRIMAVERA Public Sector distingue-se
por essa capacidade de integração com diferentes sistemas, plataformas e aplicações. Por se
tratar de uma plataforma aberta, dotada de uma
web API robusta, integra facilmente com outros
sistemas. A flexibilidade da plataforma permite
ainda que este ERP seja ajustável à medida das
necessidades de cada organismo, sejam quais
forem os seus procedimentos administrativos.

Equilíbrio perfeito entre disponibilidade,
mobilidade e produtividade

Agora já pode realizar operações críticas
num sistema sólido, instalado de forma
tradicional, e simultaneamente aceder
a aplicações na cloud.

Cada vez mais, é necessário garantir que as
operações de backoffice são efetuadas em
ambientes sofisticados, com elevados níveis
de produtividade e desempenho. Falamos do
cálculo e processamento salarial, gestão de
contas correntes, reconciliações bancárias,
gestão de tesouraria, análise contabilística,
consolidação de contas, reporting legal e fiscal,
entre outras.
A execução eficiente destas operações
exige um sistema robusto e uma profunda
capacidade de resposta em ambientes com
múltiplos acessos e operações simultâneas.
O ERP PRIMAVERA Public Sector conjuga essa
solidez de operação com a facilidade de acesso
aos dados. Por um lado, dispõe de aplicações
destinadas à mobilidade, que tiram o máximo
partido das caraterísticas dos dispositivos onde
são usadas, e por outro, inclui aplicações de
produtividade, desenhadas para dar resposta
aos ritmos mais exigentes de operação.

Ligação entre o mundo Cloud
e as soluções instaladas
Imagine um cenário em que o responsável
pelos processamentos salariais recebe uma
mensagem do sistema a informar que estão
disponíveis novas tabelas de IRS e a questionar
se pretende efetuar a atualização no sistema.
Esse é o novo mundo de possibilidades que
se abre com um ERP híbrido e que irá puxar as
organizações para uma nova era de eficiência.
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Sob o mote do ERP Inteligente, o ERP
PRIMAVERA Public Sector dispõe hoje de um
conjunto de características inovadoras que
contribuem positivamente para o incremento
da produtividade, melhor tomada de decisões,
redução dos custos de propriedade e, consequentemente, para impulsionar a robustez dos
processos de gestão dos organismos públicos.
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Tecnologia que suporta a tomada
de decisões e que garante uma
adaptação rápida ao contexto
cultural, social, económico,
fiscal e tecnológico.

Inteligência artificial aumenta
rapidez de operação

Um sistema híbrido que alia
a solidez de processamento
com a facilidade de acesso
em qualquer dispositivo.

Mecanismos de Machine Learning associados
a esta solução permitem-lhe usufruir de um
assistente virtual que interpreta padrões de
utilização, alerta para erros potenciais e mostra
informação útil que permite antecipar cenários
e agir preventivamente em prol de uma maior
rapidez e assertividade.
Este assistente pode ficar encarregue de
executar processamentos mais demorados
e é capaz de o fazer aproveitando as horas
de menor intensidade de uso do sistema.
E no final, até envia uma notificação com
os resultados das tarefas que executou.

Uma solução à medida de
cada um e de cada organismo

Tudo ligado numa rede sólida
de sistemas e aplicações

A plataforma PRIMAVERA é aberta e
amplamente extensível, proporcionando uma
fácil adequação a cada organização. Além
da possibilidade de ajustar a interface, pode
também acrescentar novas funcionalidades,
conforme as especificidades de cada
organismo. A tecnologia utilizada agiliza o
desenvolvimento de funcionalidades à medida,
reduzindo o custo total de propriedade.

Uma Web API garante a integração simples
entre sistemas heterogéneos, ou seja, através
desta tecnologia é perfeitamente possível
efetuar integrações com quaisquer sistemas
operativos ou quaisquer dispositivos que sejam
capazes de ligar à internet.

A usabilidade deste ERP é sentida desde o
primeiro minuto de utilização. A familiarização
é rápida, a utilização intuitiva e a experiência
agradável. Cada um tem a liberdade de
adaptar a solução como entender. Pode
ajustar o ambiente de trabalho em função das
necessidades individuais ou do perfil de uso.
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Esta Web API permite a ligação do ERP com
portais de comércio eletrónico, com dispositivos de produção, com sensores climatéricos,
com automóveis, com eletrodomésticos, com
Wearables, ou com uma infinidade de outros
sistemas de software e dispositivos.

Rápida adaptação
ao contexto envolvente
O futuro da gestão passará cada vez mais pela
capacidade de tomar as melhores decisões
num curto espaço de tempo e pela adaptação
rápida ao contexto cultural, social, económico,
fiscal e tecnológico. E para lá chegar, só existe
um caminho: investir em soluções tecnológicas
flexíveis, mas robustas, que garantam uma
gestão sólida, segura e rigorosa.
A solução PRIMAVERA Public Sector
disponibiliza-lhe a tecnologia certa para
que possa obter ganhos como:
MAIS PRODUTIVIDADE

MAIS ADAPTABILIDADE

Integração com microsserviços

Facilidade de desenvolvimento

disponíveis via web

de novas funcionalidades

MAIS FLEXIBILIDADE

MENOS CUSTOS

Capacidade de integração

DE PROPRIEDADE

com qualquer dispositivo (REST)

Tecnologia standard,

MAIS MOBILIDADE

atual e aberta

Fluidez da informação
para equipamentos móveis

Esta é a peça que permite acompanhar
tendências atuais como, Indústria 4.0,
Logística 4.0, Mobilidade, IoT, Analytics,
Realidade Aumentada e outras.

PRIMAVERA BSS
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Integração com diferentes sistemas
e tecnologias, uma metodologia de
implementação exclusiva e uma equipa de
consultores especializados garantem a profunda
adaptação às necessidades de cada organismo.

Resposta integral aos
requisitos do SNC-AP
e da fatura eletrónica
nos Contratos Públicos.

Prepare já a sua
organização para os
próximos tempos
Muitas vezes, depois de optar por uma solução
de gestão, percebe que não é fácil adaptá-la
aos processos internos; integrá-la com outras
aplicações e plataformas; encontrar suporte
técnico rápido e próximo; acompanhar atempadamente a evolução legal, fiscal e tecnológica;
contactar com o fabricante ou descobrir profissionais com competências técnicas adequadas
para extrair o máximo proveito das funcionalidades disponibilizadas.
Ao optar pela solução PRIMAVERA Public
Sector, tem a certeza de encontrar todas
as ferramentas necessárias para gerir com
eficiência na era digital.

Algumas das caraterísticas que distinguem
esta solução são:
1.

Duas décadas de experiência
no setor público
A PRIMAVERA trabalha há mais de 20 anos
com múltiplos organismos púbicos,
particularmente nas áreas da Educação, Saúde,
Formação Profissional, Institutos Públicos,
Setor Local ou IPSS, detendo um elevado
know-how nos procedimentos administrativos
da Administração Pública.

2. Consultores especializados e metodologia
de implementação exclusiva
Uma equipa de consultores especializados, que
se dedicam unicamente ao setor e acompanham
a sua evolução processual, tecnológica, fiscal
e legal, e uma Metodologia de Implementação
exclusiva, baseada nas melhores práticas
internacionais, garantem a qualidade de cada
um dos projetos de implementação do ERP
PRIMAVERA Public Sector.
3. Conhecimento profundo do SNC-AP
O apoio à implementação do SNC no setor
privado proporcionou um conhecimento cabal
do sistema de normalização contabilística e
contribuiu para uma compreensão rápida e
uma adaptação rigorosa do ERP às diretrizes
do Decreto-Lei n.º 192/2015, que aprovou o
Sistema de Normalização Contabilística para
as Administrações Públicas (SNC-AP).
Para além destes organismos que prestam
contas em SNC-AP, esta solução dá igualmente
uma resposta eficaz a todas as especificações do
Sistema de Normalização Contabilística (SNC).
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4. Solidez no reporting legal e fiscal
A solução PRIMAVERA Public Sector dá
cumprimento total às instruções para a
integração de informação contabilística,
orçamental e económico-financeira no Sistema
Central de Contabilidade e Contas Públicas
(S3CP) previstas na Norma Técnica nº1 de
2017 da Unidade de Implementação da Lei de
Enquadramento Orçamental (UniLEO). Cumpre,
também, com a prestação de contas conforme
a Instrução n.º 1/2019 do Tribunal de Contas.
5. Total adaptação aos procedimentos da AP
As soluções da PRIMAVERA asseguram
uma gestão global e integrada das diversas
componentes de gestão: controlo orçamental
face à despesa/receita, gestão financeira dos
Contratos Públicos, controlo dos compromissos
pelos Fundos Disponíveis (LCPA), prestação
de informação aos vários organismos públicos
(UniLEO, etc.), Prestação Eletrónica de Contas
para o Tribunal de Contas, para além de todas
as especificidades relacionadas com a gestão
do capital humano, como a gestão da carreira,
reporte do balanço social ou SIOE.

Tecnologia de gestão para o setor público

6. Soluções complementares para uma gestão
global integrada
Além do ERP, a PRIMAVERA disponibiliza um
conjunto de soluções complementares que
otimizam a gestão de forma transversal. Da vasta
oferta complementar e integrada, destacam-se
as seguintes soluções:
› Faturação Eletrónica
› Pagamentos Eletrónicos
› Business Analytics
› Reporting de Gestão
› Manutenção de Equipamentos
e Instalações
› Desmaterialização de processos

7. Uma bolsa de milhares de profissionais
certificados
As soluções de gestão PRIMAVERA estão
amplamente disseminadas no mercado.
Anualmente, a PRIMAVERA Acadmy garante a
formação e certificação de centenas de técnicos,
garantindo às instituições facilidade de acesso
a profissionais com competências comprovadas
na utilização destas soluções de gestão.
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Gestão financeira,
sólida e rigorosa

Beneficie de automatismos
que garantem uma gestão
cada vez mais rigorosa,
eficiente e transparente
dos organismos públicos.

Usufrua de uma gestão
integrada das áreas
Financeira, Recursos
Humanos, Ativos, Logística
e Reporting Fiscal.
Rigor na gestão
financeira

Confiança absoluta
nos dados da Tesouraria

Concebido para responder às exigências
de organizações que processam grandes
volumes de informação, o ERP PRIMAVERA
Public Sector inclui um conjunto de módulos
totalmente integrados que cobrem todas
as áreas nucleares de gestão, desde a área
Financeira, Recursos Humanos, Equipamentos
e Ativos, passando pela Logística, até ao
Reporting Legal e Fiscal.

A área financeira é um dos grandes alicerces
desta solução. Dotada de ferramentas que auxiliam o planeamento financeiro e o controlo da
execução orçamental, o ERP PRIMAVERA Public
Sector assegura um controlo organizacional a
vários níveis, desde o Orçamento e suas alterações, Pagamentos, Cabimentos, Compromissos,
entre outros procedimentos próprios do setor
público.

Obtenha um controlo absoluto sobre as
disponibilidades e responsabilidades
financeiras. Esta solução disponibiliza uma
previsão de Receitas e de Pagamentos, assim
como a efetiva posição de Tesouraria, seja em
contas próprias ou do Tesouro. A reconciliação
bancária automática transmite o conforto e
a confiança necessárias para um controlo
rigoroso e contínuo sobre o estado financeiro
da organização.

Uma plataforma flexível, complementada por
uma web API, garante a integração de toda a
informação com relevância contabilística num
centro financeiro, a partir do qual decorrem
os processos de Gestão Orçamental, Contabilidade de Gestão, Contabilidade Analítica
e Financeira e Reporting Legal, Fiscal e de
Gestão. Tudo flui para que haja consistência
dos dados e os relatórios de gestão sejam da
máxima confiança.

Os mecanismos de produtividade estendem-se
por toda a solução, desde a Contabilidade Geral,
passando pela Orçamental, até à Analítica, respondendo às necessidades dos Organismos de
Administração Direta e/ou Indireta do Estado
e dos Organismos Autónomos.
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Uma tecnologia de painéis de informação
relacionada e um assistente pessoal ajudam
a garantir o rigor da informação e aumentam
a celeridade dos processos, conduzindo o
departamento administrativo e financeiro
a um novo patamar de produtividade e
eficiência. Toda a informação com relevância
contabilística flui automaticamente para a área
da contabilidade, garantindo rigor absoluto dos
dados contabilísticos.

PRIMAVERA BSS

Rapidez nas operações bancárias
Os automatismos de liquidação, dos quais se
destacam os pagamentos em lote e respetiva
integração com a gestão de caixa e bancos,
são fundamentais para uma gestão rigorosa
das disponibilidades e responsabilidades
financeiras. Com esta solução, é muito simples
relacionar diversas entidades entre si e efetuar
o Encontro de Contas entre duas entidades
relacionadas de naturezas iguais ou inversas.
A integração online com sistemas bancários
aumenta a rapidez e rigor com que a
informação é atualizada no ERP, permitindo
executar operações sobre o retorno do banco
(feedback), como por exemplo, reverter
liquidações a fornecedores que não puderam
ser processadas pelo mesmo.

Tecnologia de gestão para o setor público

Pagamentos e Recebimentos
Obtenha uma gestão centralizada de todos
os tipos de pagamentos e/ou recebimentos,
através de uma área consistente de Contas
Correntes. Esta solução permite-lhe trabalhar
com múltiplos tipos de contas correntes com
estados associados aos documentos, efetuar
pagamentos a fornecedores ou transferências
para muitos movimentos de uma só vez, ou
efetuar pagamentos eletrónicos através de
vários formatos bancários. Estes são exemplos
de operações que simplificam ao máximo a
gestão de contas correntes.
Tesouraria Previsional
Conheça com clareza os compromissos
financeiros da instituição e programe a sua
execução. Com este ERP, a informação
das receitas, compras, encomendas a
fornecedores, recebimentos, pagamentos,
cobranças, operações bancárias, contabilidade,
disponibilidades e compromissos converge
num módulo de Tesouraria Previsional, a
partir do qual é fácil planear os compromissos
financeiros da organização.
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Controlo Financeiro
de Projetos
Obtenha um controlo financeiro dos projetos,
não só numa ótica de custos e proveitos, mas
também numa perspetiva de tesouraria. Desta
forma, é possível atribuir prioridades e repartir
o orçamento de investimento por projetos, por
fase ou por rúbrica.

A reconciliação bancária
automática, a posição bancária
diária e o acesso em tempo real
ao Banco agilizam ao máximo
a gestão das disponibilidades
e responsabilidades financeiras.

A integração entre a Contabilidade
Orçamental, Patrimonial, Gestão
Multidimensional, Analítica, de
Custos e por Funções garante
um controlo rigoroso sobre a área
financeira dos organismos públicos.

Contabilidade sólida
Qualquer que seja o seu setor ou o sistema
contabilístico, SNC-AP ou SNC, a Contabilidade
PRIMAVERA é a solução que lhe garante
eficiência e o rigor da informação.

Flexibilidade no controlo
orçamental

Rigor na gestão
das contas correntes

Aqui obtém um tratamento integrado de todos
os processos, sejam eles da contabilidade
orçamental, financeira, analítica ou de gestão.

Do ponto de vista orçamental, é possível definir
várias versões do projeto, através das alterações
orçamentais, sem perder o respetivo controlo da
sua execução.

Encontre o aliado perfeito para uma gestão
orçamental eficiente. As diversas fases
orçamentais do processamento das despesas
são controladas por esta solução de forma
integral, desde a definição do orçamento até
à disponibilização, cabimento, compromisso,
obrigação, autorização e pagamento.

A solução proporciona-lhe uma gestão eficiente dos
pagamentos associados a múltiplos tipos de contas
correntes; ordens de pagamentos; encontro de contas
entre pendentes e respetiva rastreabilidade; remessas
bancárias ou gestão de processos de Factoring.

E se toda a gestão da sua organização estiver
centralizada na contabilidade, então os
movimentos executados na contabilidade
podem refletir-se automaticamente na conta
corrente, tesouraria ou imobilizado. Sempre
com rastreabilidade, para que saiba a origem
dos movimentos.

A gestão das Grandes Opções do Plano também
é simplificada por este módulo que auxilia
na definição das linhas de desenvolvimento
estratégico da organização, nomeadamente no
que respeita à definição do Plano Plurianual de
Investimentos (previsto no SNC-AP) e do Plano
das Atividades Mais Relevantes.

A análise orçamental também é simplificada.
Diversos mapas de controlo orçamental,
de fluxos de caixa ou análises de desvios
orçamentais permitem-lhe acompanhar
a evolução orçamental da organização e
responder eficazmente aos normativos
legais e fiscais vigentes.

A solução permite controlar os projetos através
da WBS (Estrutura Analítica do Projeto), na ótica
de custos, proveitos ou de fluxo de caixa, com a
informação proveniente dos diversos módulos
que compõem o ERP.

Com esta solução, ganha mais agilidade
na gestão de projetos de financiamento,
nomeadamente na previsão e execução da
despesa, articulada com o orçamento anual de
investimento ou com o orçamento corrente.
Tudo flui para que haja um elevado nível de
controlo financeiro. A integração com a área
de compras assegura a uniformização de
processos, a consistência de informação, a
otimização de recursos, bem como o rastreio
de todos os documentos associados.

A Contabilidade PRIMAVERA garante-lhe celeridade,
rigor e segurança no tratamento de operações como:
Conferência de movimentos

Orçamento multidimensional
Um orçamento multidimensional é a chave para
evitar constantes alterações ao orçamento
global. Organizado numa estrutura hierárquica,
o orçamento multidimensional permite gerir o
orçamento interno por critérios de classificação
distintos do orçamento global, ajustado a rubricas das despesas e receitas. Além disso, agiliza a
elaboração e controlo de parcelas do orçamento
global por critérios de classificação diferenciados, como por exemplo projetos comunitários.

A área de gestão de projetos é extremamente
flexível. Adapta-se à realidade processual de
cada organismo, constituindo uma alavanca
para todas as organizações cuja dinâmica está
muito associada ao desenvolvimento de projetos
financiados, como é o caso do Setor
da Educação.
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Tudo está pensado para que não lhe falte nenhum dado.
Acompanhe as disponibilidades e responsabilidades
financeiras em tempo real ou de forma previsional, para
que tenha a informação certa para tomar sempre as
melhores decisões.

Cálculo de diferenças cambiais realizadas e potenciais
Apuramento automático do IVA e pedidos de reembolso
Justificativos de IVA, recapitulativos e retenções
Apuramento de resultados e tributação autónoma
Tratamento de custos diferidos
Tratamento de fluxos de caixa pelo método direto
Emissão dos mapas oficiais
Suporte a planos de contas alternativos
Reporte contabilístico

PRIMAVERA BSS
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Consolidação de contas
automática
O ERP PRIMAVERA Public Sector disponibiliza-lhe
automatismos de consolidação de contas que
permitem consolidar todas as demonstrações
económico-financeiras e orçamentais das várias
entidades pertencentes a um Grupo Público.
Permite também consolidar saldos pelos métodos
integrais, parciais ou por equivalência patrimonial;
consolidar contas financeiras, fluxos de caixa,
contas analíticas ou centros de custo.

Ao efetuar consolidações ao nível da
contabilidade financeira e analítica, numa
lógica de consolidação anual ou duodecimal,
não só trata todas as exigências legais como,
simultaneamente, usufrui de uma potente
ferramenta de análise de gestão, uma vez que
todos os mapas podem refletir a consolidação
das várias entidades controladas.
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Reporting Legal e Fiscal
A PRIMAVERA disponibiliza uma ferramenta
especialmente destinada a facilitar as entregas
legais e fiscais, nomeadamente:
1.

Demonstrações Financeiras

Ferramentas de controlling
ajudam a obter um controlo
orçamental rigoroso e a
apurar as diferenças entre
os valores orçamentados
e os valores reais.

Aceda a um conjunto de análises
de gestão que simplificam o reporting
legal e fiscal, e permitem acompanhar
com detalhe a performance financeira
da instituição.

› Balancete da contabilidade financeira
› Dívidas a terceiros por antiguidade
de saldos
› Balanço
› Demonstração dos resultados
por natureza
› Demonstração das alterações
no património líquido
› Demonstração de fluxos de caixa
› Ativos intangíveis
› Ativos fixos tangíveis

Ferramentas de Controlling
O planeamento financeiro e o apuramento
de diferenças entre os valores estimados
e os valores reais constituem a principal
função de gestão. Para que essa função seja
desempenhada com total rigor é fundamental
ter o suporte de um sistema de gestão robusto.

› Propriedades de investimento
› Anexo às demonstrações financeiras
2.

Demonstrações Orçamentais
› Balancete da contabilidade orçamental
› Demonstração do desempenho
orçamental

No ERP PRIMAVERA Public Sector tem
disponível uma área de controlling através
da qual facilmente compara custos e analisa
a performance de uma unidade operacional,
secção ou departamento. Tem ainda
disponíveis ferramentas para tratar os custos
indiretos e distribuir custos/proveitos por
chaves de distribuição simples ou calculadas
com base em índices estatísticos.

› Demonstração de execução
orçamental da receita
› Demonstração de execução
orçamental da despesa

A capacidade de aceder a dados atualizados
e consistentes é o grande fator que diferencia
uma equipa de gestão de sucesso. Sem dados
atualizados e sólidos, é muito difícil conduzir
um projeto a bom porto. A solução PRIMAVERA
Office Extensions, garante o acesso imediato
a um conjunto de análises que permitem
conhecer em detalhe a situação financeira
da organização.
Assente numa ferramenta mundialmente
conhecida, o MS Excel©, disponibiliza análises,
indicadores e estatísticas que lhe permitem
rapidamente decidir com base em informação
atualizada e fidedigna. Como está integrada
com o ERP, com o mínimo de esforço e em
poucos segundos, extrai uma variedade de
mapas e relatórios, como por exemplo:

Apoio no reporte oficial
Para as organizações enquadradas no
perímetro orçamental da Administração
Pública, sejam elas organismos locais,
regionais, centrais ou entidades empresariais
públicas, o reporte é crucial.
Todas as declarações obrigatórias estão
centralizadas num módulo que cobre as
necessidades legais e fiscais aplicadas ao
setor, sendo disponibilizados mecanismos
altamente produtivos, sejam via serviços
online ou via xml, para o reporte à Autoridade
Tributária, Apuramentos e Prestação de Contas
ao Tribunal de Contas, reporte ao S3CP
da UniLEO, etc.

› Resultados Brutos e Líquidos
› Relatórios de Custos e Proveitos

› Encargos contratuais

› Demonstração de Resultados

› Demonstração de execução
do plano plurianual de investimentos
3.

Informação de apoio
à decisão

› Balanço e Balanços comparados
› Demonstração de Resultados
Comparados e Rácios diversos

Outras consultas operacionais
› Extratos múltiplos
› Balancetes Razão, Analíticos e IVA
› Acumulados
› Diagnósticos de IVA

14

PRIMAVERA BSS

Tecnologia de gestão para o setor público

15

Produtividade
na gestão de RH

Inúmeros automatismos agilizam
o processamento salarial,
tratamento de vários tipos de
descontos, emissão dos mapas
oficiais obrigatórios, além da
gestão contratual e da formação.

Valorize o capital humano
com uma solução que envolve
os colaboradores, agiliza
as operações e minimiza
os custos administrativos.

Processamentos automáticos,
sem erros nem falhas
Processar salários e gerir encargos são
operações críticas. São minuciosas, consomem
muito tempo e estão sujeitas a muitos erros.
Com o apoio desta solução, pode focar-se nas
pessoas e não nos processos.

Os colaboradores são o principal ativo das
organizações. São valiosos. Mas a gestão dos
Recursos Humanos está repleta de processos
morosos, que consomem muito tempo
e recursos.

O processamento de salários, remunerações,
sistemas contributivos e retenções para
entidades oficiais é automático e em lote,
quer se trate de trabalho dependente,
independente, avenças ou comissões.

É o caso de operações rotineiras como o
processamento de salários e encargos, gestão
de vínculos, carreiras e remunerações, contribuições (Segurança Social, ADSE, Caixa Geral
de Aposentações, SIOE, Fundos de Pensão,
Seguradoras, Sindicatos, entre outras), abono
de família, formação, envio de mapas legais e
fiscais para as entidades oficiais ou gestão de
despesas, férias, faltas e horas extra.

Aprecie a rapidez de execução de operações
como:
› Controlo da Tabela Remuneratória Única
através da definição das várias carreiras
e categorias
› Cálculo automático de dias de férias
de acordo com o tempo de carreira e idade

Com a solução PRIMAVERA Public Sector,
essas tarefas são automatizadas, reduzindo ao
mínimo o trabalho administrativo. As vantagens
são particularmente evidentes em três áreas:
› Mais tempo para a gestão
estratégica de RH
Com a automatização de operações,
o departamento de RH ganha tempo para
se dedicar à gestão estratégica de pessoas,
contribuindo para melhorar a performance
global da organização.

Toda a informação
sobre os vencimentos
disponível numa App.

› Pagamentos a partir de várias contas
bancárias numa só operação
› Acerto automático de faltas e horas extra
em períodos já processados

› Mais rapidez no cumprimento
das obrigações fiscais
Os automatismos da solução garantem
o preenchimento e envio automático
de mapas, declarações e retenções,
simplificando o cumprimento das obrigações
fiscais e legais relacionados com a gestão
do pessoal.

› Processamento de Abonos de Família
› Cálculo e processamento automático
de penhoras
› Gestão de limites legais de isenção através
do recurso a fórmulas
› Processamento ilimitado de retroativos

› Mais rigor nos processamentos
Os cálculos e processamentos automáticos
conferem rigor às operações, eliminando
erros de cálculo e falhas em operações
relacionadas com renumerações
e contribuições.
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› Identificação automática de mudanças de
posição remuneratória ou de escalão com
a respetiva atualização salarial

› Gestão de adiantamentos ou de dívidas
› Alterações mensais para todo o tipo
de remunerações
› SIOE, Balanço Social e Relatório único
› Gestão de cartões de refeição

PRIMAVERA BSS
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Usufrua de elevada performance
no processamento de salários
e garanta o cumprimento
permanente das obrigações
legais e fiscais.

Acabe com o trabalho administrativo
de comunicação de funcionários
à Segurança Social.

Consulta de recibos
em qualquer lugar
Aceder aos dados em qualquer lugar tornou-se quase uma necessidade. E afinal, não custa
mesmo nada. O ERP PRIMAVERA Public Sector
tem disponível uma app, sem qualquer custo, que
permite aos colaboradores consultar o estado
do processamento dos vencimentos, o valor
líquido recebido, os Recibos e Declaração Anual
de Rendimentos, meios de pagamento, mapas
comparativos de valores auferidos, descontos e
contribuições, entre outra informação contratual.
Uma plataforma de
Employee & Manager
self-service agiliza a
marcação de férias,
faltas e horas extra.

Identificação imediata das
necessidades de formação

Gestão de processos de
penhoras e pensões de alimentos

As necessidades de formação são identificadas
automaticamente de acordo com os requisitos
associados a cada cargo. A partir daí, a solução
ajuda a traçar um plano de formação completo:
gestão do orçamento; organização e realização
das ações (interna e/ou externamente);
avaliação; atualização automática do
Curriculum Vitae do colaborador; registo de
presenças/ausências e reflexão automática no
processamento salarial.

Cumpra facilmente as exigências legais relacionadas
com processos de penhoras e pensões de alimentos. Esta solução gere automaticamente a execução
de penhoras sobre salários e os processos de empréstimos a funcionários, cumprindo as exigências
legais de forma simples, rápida e integrada entre as
áreas de processamento salarial, contabilidade e
contas correntes.

Com a app gratuita ERP Mobile, os colaboradores
podem efetuar o download do recibo de
vencimento para o seu dispositivo móvel ou
escolher recebê-lo no email, em formato pdf.
Através desta app, consultar informação nunca
foi tão fácil.

Facilidade de gestão
de contratos
Agora já não precisa de estar com preocupações
relacionadas com os períodos experimentais,
renovações e cessações de contrato. Esta
solução automatiza todo o processo relacionado
com o percurso contratual dos colaboradores
na organização, garantindo o correto cálculo
de indemnizações e honorários no final de cada
contrato. É ainda possível gerir facilmente o
processo de avisos prévios de caducidade do
contrato de trabalho.

Comunicação direta com
a Segurança Social
Comunicar a admissão de novos colaboradores à
Segurança Social é muito simples com esta solução.
A área de RH do ERP PRIMAVERA Public Sector
está integrada com a Plataforma Base da Segurança
Social, permitindo uma comunicação direta, segura
e transparente dos dados relacionados com a gestão de Recursos Humanos, nomeadamente a comunicação e registo do vínculo de novos colaboradores
na Segurança Social, a validação de dados da ficha
do colaborador e o diagnóstico da Declaração de
Remunerações para a Segurança Social.

O cálculo de indemnizações e proporcionais que
ocorrem no fim dos contratos também são tratados
automaticamente pela solução. Deste modo,
tem a certeza de estar a cumprir todas as regras
contratuais e a respeitar o acordado com
os colaboradores.

18
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Uma plataforma
de Employee & Manager
self-service promove grandes
acréscimos de produtividade.

Ferramentas
colaborativas garantem
máxima produtividade
Tire partido da vulgarização dos equipamentos móveis com acesso à internet. Através da
plataforma de Employee & Manager Self-Service,
integrada com o ERP PRIMAVERA, os colaboradores podem consultar em qualquer lugar os
recibos de vencimento, a declaração anual de
rendimentos e outras declarações patronais,
marcar férias, faltas e horas extra, registar ajudas
de custo, enviar pedidos à organização ou atualizar os seus dados pessoais. Está tudo à distância
de um acesso à internet.
Com esta solução, o departamento de RH
liberta-se de um grande volume de trabalho
e os colaboradores vão apreciar a autonomia
e a facilidade de acesso à informação. Basta
acederem à plataforma para consultar os dados
de que necessitam e registar pedidos. Depois de
registada, a informação passa por um fluxo de
aprovações. Os pedidos seguem para aprovação
hierárquica, e depois de aprovados integram
automaticamente a ficha do funcionário. Tudo flui
automaticamente, sem trabalho administrativo.

Aceda a um conjunto
de mapas e estatísticas,
sempre atualizados,
sobre o capital humano
da sua organização.

Rapidez no tratamento
de ajudas de custo

Proteção dos dados em
conformidade com o RGPD

Acabe de vez com o trabalho administrativo de
gestão de ajudas de custo. Nesta plataforma, os
colaboradores registam as despesas na hora,
a partir de um dispositivo móvel com ligação à
internet. Basta tirar uma fotografia ao documento
com o telemóvel, carregá-la para a aplicação e
associá-la à despesa. O processo de registo fica
completo na hora, seguindo de imediato para
aprovação.

A solução PRIMAVERA Public Sector está
adaptada à nova legislação de proteção de dados
pessoais, RGPD, garantindo a conformidade
com os requisitos legalmente exigidos. Uma área
transversal ao ERP simplifica ações como:

Tão simples quanto isto:

› Criação de cópia de base de dados
anonimizada

› Registo prévio do boletim itinerário
› Registo das ajudas de custo através
do telemóvel
› Cálculo automático das ajudas de custo
nacionais, estrangeiras ou transfronteiriças
› Tratamento de reembolsos, adiantamentos
e cartões de crédito
› Reconciliação bancária e encontro
de contas automático no ERP

› Pesquisa e extração de dados pessoais
em todas as soluções PRIMAVERA
› Anonimização de dados

› Associação de certificado à cópia da base
de dados, garantindo segurança adicional
› Deteção de incidentes de violação
de dados pessoais
› Encriptação de documentos e anexos,
limitando o acesso a determinados perfis
› Encriptação de documentos
com dados pessoais

Relatórios e estatísticas
em poucos segundos
Sempre que são necessários relatórios sobre o
pessoal demora imenso tempo a obter os dados?
E no mês seguinte o trabalho repete-se outra vez?
Agora já não!
A solução oferece-lhe um conjunto de mapas internos essenciais para a gestão do pessoal. Acede
de imediato a análises de custos, folhas de férias,
mapas de vencimentos, mapas de liquidação de
IRS, controlo de férias ou extratos de funcionário. Com esta solução pode ainda tratar de forma
individualizada as entidades associadas a cada tipo
de desconto (Sindicatos, Segurança Social, ADSE,
Caixa Geral de Aposentações e Fundos de Pensão).
Para além desses mapas, pode extrair relatórios em
breves segundos e sempre atualizados a partir de
uma aplicação simples, suportada no Excel. Esta
aplicação, PRIMAVERA Office Extensions, integra
com o ERP PRIMAVERA Public Sector, dando-lhe
um número enorme de mapas e relatórios com
tudo o que precisa saber sobre o capital humano:
› Perfil dos colaboradores

› Integração das ajudas de custo no recibo
do colaborador

› Absentismo e principais justificações

› Controlo de estado de despesas

› Acidentes de trabalho

› Dashboards com análises sobre o montante
e a origem das despesas com pessoal

› Custos de formação
› Distribuição de custos por departamentos
› Rácios da massa salarial
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Agilidade na gestão
dos Ativos
Tudo o que precisa
para registar aquisições,
reparações, alienações
e abates, gerir apólices
de seguros ou calcular
depreciações.

Garanta um controlo eficiente
de todo o ciclo de vida dos
bens dos organismos públicos,
cumprindo com rigor as
exigências do SNC-AP.

Em cada entidade ou organismo existe
uma infinidade de bens. Bens de mobiliário,
equipamento informático e eletrónico, veículos,
máquinas e todo o tipo de materiais necessários
à prestação do serviço ou desenvolvimento
da atividade.

Simplifique a contagem
de ativos através
de uma app

É complexo gerir o património, cumprindo
todas as exigências do SNC-AP e das normas
contabilísticas nacionais e internacionais.
A solução PRIMAVERA Public Sector simplifica
essa gestão, tanto ao nível legal e fiscal,
como contabilístico.

Gestão integrada de todo
o tipo de ativos
Usufrua de ferramentas simples e ágeis que
simplificam a gestão de ativos próprios, cedidos,
alugados ou usados, ao longo de todo o ciclo
de vida útil. No ERP PRIMAVERA Public Sector
encontra tudo o que precisa para registar
aquisições, calcular depreciações, lançar
reavaliações, registar reparações, alienações
e abates, gerir apólices de seguros ou bens
afetos a subsídios.
Toda a informação é integrada com as restantes
áreas do sistema de gestão, garantindo um
elevado controlo sobre os bens da organização.

Agilize a contagem
de ativos através
de uma app.

› Descrição geral dos ativos
› Valores e parâmetros de depreciação
› Elementos de gestão, financiamento
e seguros
› Cadastro de localização física
e organizacional
› Emissão de etiquetas para rastreio
dos bens
› Associação do ativo ao utilizador respetivo
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Com esta app, o processo de inventariação
torna-se mais ágil, na medida em que a
contagem do parque do imobilizado é
muito rápida.

Facilidade de identificação e registo
dos ativos
Obtenha uma listagem e descrição completas
do património da sua organização. Nesta
solução, obtém mecanismos que permitem
efetuar rapidamente operações como:

PRIMAVERA BSS

Aceda a uma app a partir da qual é muito simples fazer a contagem de ativos. Esta aplicação
aumenta a mobilidade dos utilizadores e garante
mais rapidez na execução de tarefas diárias, nomeadamente no que diz respeito à inventariação
e controlo dos bens e património.

Associe rapidamente os ativos a projetos,
centros de custo ou à contabilidade analítica

Através da câmara do telemóvel faz a leitura
do código de barras, imediatamente o ativo é
reconhecido e a informação integra no ERP.

Toda a informação dos ativos é integrada
automaticamente na área de contabilidade, o
que lhe garante um elevado grau de controlo
contabilístico sobre os mesmos.

Todos os acessos à informação são herdados
do ERP, garantindo um elevado grau de
controlo sobre os dados do património
de cada organização.

Se pretender, poderá rapidamente associar
contabilisticamente cada ativo, na totalidade ou
em percentagem, a determinado projeto, centro
de custo, função ou analítica e dessa forma
ajustar a gestão à dinâmica específica da
sua organização.

Tecnologia de gestão para o setor público
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Crie múltiplos cenários
contabilísticos e planos
de depreciação de ativos
em conformidade com o
Classificador complementar
2 do SNC-AP, para além do
tratamento contabilístico oficial.

Cálculo automático
de depreciações
Usufrua de mecanismos de cálculo automático
de depreciações. Nesta solução é muito
simples alterar os critérios de depreciação,
lançar depreciações extraordinárias (a acrescer
ou a deduzir), registar perdas por imparidade
e posterior recuperação, registar reavaliações
legais (por decreto) ou contabilísticas (por valor
de mercado ou por custo de reposição),
ou processar depreciações no período 13
e depreciações com valores fixos.
No caso dos bens subsidiados, a solução controla automaticamente a reserva de reavaliação
e rendimentos diferidos. Com esta solução
beneficia ainda de um sistema de alertas flexível e de uma gestão permanente do cadastro
de bens de imobilizado, que permite avaliar em
cada momento o património da organização e
tomar decisões devidamente fundamentadas.

Cenários de depreciação
alternativos
Experimente vários cenários e critérios
de depreciação de ativos, até encontrar o
resultado que melhor se ajusta aos seus
objetivos. A simulação das depreciações pode
ter por base diversos cenários e critérios (por
exercício, para todo o parque ou aplicado a
alguns ativos).
O conceito de Planos de Depreciação,
com base no Classificador complementar 2
do SNC-AP, torna possível criar múltiplos
cenários contabilísticos para a gestão dos ativos,
para além do seu tratamento contabilístico
oficial. Os valores de aquisição, alienação e
abate, o processamento de amortizações e
reavaliações, as análises e explorações, bem
como a integração na Contabilidade Geral ou
Analítica são operações realizadas de forma
diferenciada por plano de depreciação.
A possibilidade de simular cenários em
ambiente de teste, sem qualquer ligação
à contabilidade, proporciona-lhe uma visão
a longo prazo da projeção de ativos, logo
no início do exercício ou durante a vida útil
do ativo, até ao final do exercício.

Ganhe agilidade no
processamento de todo
o tipo de alterações
patrimoniais: depreciações,
amortizações, imparidades,
alienações ou abates.

Mapas e estatísticas
sempre atualizados
Obtenha rapidamente extratos de todas as
alterações patrimoniais: aquisições, abates,
alienações, depreciações extraordinárias, reavaliações ou perdas por imparidade.
A solução disponibiliza-lhe balancetes contabilísticos ou por elemento de gestão (centro de
custo, função ou projeto), bem como mapas
de apoio para apólices, seguros, mais-valias
reinvestidas, avaliação patrimonial, benefícios
fiscais, variação de taxas e outras estatísticas.

Gestão preventiva
na manutenção de
equipamentos e ativos
Para além da gestão da localização física,
orgânica e a atribuição de utilizadores
a equipamentos, assegurada pelo ERP
PRIMAVERA Public Sector, poderá aumentar a
operacionalidade e o tempo de vida útil de cada
equipamento com a integração de uma solução
de gestão da manutenção.
O sistema de gestão da manutenção Valuekeep
integra de forma nativa com o ERP PRIMAVERA
e garante agilidade ao longo do processo de
gestão da manutenção, com grande enfoque
no controlo dos custos de operacionalidade
dos ativos.
A integração entre ambas as soluções
proporciona uma gestão preventiva, que resulta
numa maior operacionalidade, durabilidade e
rentabilidade dos ativos da sua organização.

Com os relatórios e mapas de gestão disponibilizados, passa a conhecer em detalhe a
situação contabilística dos ativos da sua organização, o que lhe permite tomar as melhores
decisões de investimento/desinvestimento.

Simplifique a resposta
às questões fiscais
Desfrute de um aliado no cumprimento da
fiscalidade. A solução PRIMAVERA Public
Sector acelera os processos, garantindo-lhe:
› Conformidade com as normas
contabilísticas nacionais e internacionais
(IFRSs) associadas ao património
› Suporte às justificações legais integradas
com os critérios de processamento
das depreciações
› Emissão dos mapas de depreciações/
amortizações, reavaliações, mais/menos
valias em formato oficial
› Emissão de todos os mapas exigidos
no âmbito do SNC-AP
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Máximo controlo
dos processos
de compras
Defina critérios de aprovação
exatamente à medida da estrutura
funcional da sua organização
e obtenha um controlo absoluto
sobre as compras.

Gestão integrada de todo o ciclo
de vida dos contratos de compra,
desde a criação, até à gestão
de cláusulas.
Garanta uma gestão transparente do
aprovisionamento, respeitando o Código
dos Contratos Públicos e a integração com
a Plataforma de Compras Públicas.
A eficiência dos organismos públicos passa
muito pelo rigor dos processos de compras
e gestão de inventário, em conformidade com
o Código dos Contratos Públicos. Alcance essa
eficiência com um ERP que disponibiliza a
informação necessária para manter o controlo
das compras por fornecedor, o nível de stocks
adequado, otimizar a receção dos materiais,
gerir localizações dos armazéns e garantir
a correta valorização das existências.

Simplifique a gestão
de ajudas de custo através
de uma plataforma online.

Integração com Plataforma
de Compras Públicas

Aumente o rigor no processo
de aprovisionamento

Com o ERP PRIMAVERA Public Sector, os
procedimentos são agilizados. As aquisições
são criadas no ERP e integradas diretamente na
Plataforma de Compras Públicas, acelerando os
procedimentos administrativos.

A área de gestão logística do ERP PRIMAVERA
Public Sector acelera as operações de
aprovisionamento através de tecnologia de
última geração. Com esta solução tem à sua
disposição ferramentas como:

O processamento de requisições internas permite centralizar a informação relativa a compras
efetuadas a fornecedores. Nesta solução pode
desenhar os fluxos de compra e os respetivos
critérios de aprovação. Para que o processo seja
mais eficiente, tem à sua disposição um comparador de propostas, e o próprio sistema ajuda a
formalizar as encomendas.

› Aceleradores de trabalho administrativo

As mais complexas condições de preços estabelecidas com os fornecedores tornam-se simples
de seguir e sem falhas, sejam estas condições
preestabelecidas de forma livre ou sujeitas
a um contrato de fornecimento.

› Ferramentas de monitorização de
consumos, entradas e saídas de stock

Consegue também acompanhar num instante a
evolução de cada processo de compra (desde o
pedido de orçamento, orçamento, encomenda
até à receção), e ter controlo sobre todos os
processos de compras, podendo incluí-los nas
previsões de existências ou em novas projeções
de necessidades.
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› Processadores de cálculo automático
de necessidades de compra
› Assistente digital de gestão de propostas
e de fornecedores
› Mecanismos de controlo de quantidades
e valorizações do inventário

› Calculadoras de apoio à definição
de preços de custo
› Reserva automática de stock no momento
da encomenda
› Automatismo de gestão integrada
de armazéns
› Controlo de inventário através de uma app
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Aceda a uma solução
de faturação eletrónica
com provas dadas e cumpra
com rigor a obrigatoriedade
de fatura eletrónica nos
contratos públicos.

Simplifique a gestão
dos contratos de compra
a fornecedores
Também já não precisa de perder mais tempo
com a gestão de contratos. Esta solução dispõe
de mecanismos que auxiliam a criação dos
contratos, gestão de garantias contratuais,
definição de cláusulas e gestão do respetivo
ciclo de vida.
Disponibiliza ainda análise de compras
associadas a cada contrato, para que possa
aceder rapidamente a informação que ajuda
a renegociar as melhores condições com os
seus fornecedores.

Modernize os processos
de liquidação das faturas
através de pagamentos
eletrónicos.

Exatidão no custeio
e contabilização
Com esta solução pode contar com um modelo
de cálculo do custeio extremamente sólido. A
infraestrutura de cálculo assenta num algoritmo
centralizado que implementa conceitos de
última geração e viabilizam a implementação
efetiva do inventário permanente e a total
consistência da sua contabilização.
Os armazéns são associados a Grupos de
Custo. Deste modo, a unificação ou separação
de armazéns para efeitos de cálculo do preço
de custo é totalmente flexível.

GESTÃO INTEGRADA DO CICLO
DE VIDA DOS CONTRATOS

GESTÃO DE
GARANTIAS
EMISSÃO E
RENOVAÇÕES
EXTENSIBILIDADE

Se precisar de efetuar o relato financeiro
em duas moedas, a infraestrutura de custeio
calcula os preços em moedas distintas,
garantindo que a moeda de reporte possui a
mesma fiabilidade nas diversas análises, mapas
de gestão e de controlo.

APROVAÇÕES E
VERSIONAMENTO

Faturação Eletrónica
Aceda a uma solução de faturação eletrónica
com provas dadas e cumpra com rigor a
obrigatoriedade de fatura eletrónica nos
contratos públicos.
O serviço de faturação eletrónica da
PRIMAVERA promove a rápida digitalização
de processos, permitindo efetuar por via
eletrónica o envio e receção de faturas,
com integração imediata dos documentos
recebidos no ERP. Através deste serviço, todas
as transações financeiras e logísticas são
efetuadas eletronicamente através da Internet,
estando salvaguardadas todas as garantias de
segurança dos fluxos de informação, uma vez
que a origem e integridade dos documentos
são asseguradas por uma assinatura digital.
Este serviço permite ainda o arquivo digital de
documentos de acordo com o nº4 do art.º 52º
do CIVA.

Pagamentos eletrónicos
Modernize o processo de pagamento das
faturas. O ERP PRIMAVERA Public Sector
integra com um serviço de pagamentos
eletrónicos, MB Payments, que permite a
liquidação de faturas através do homebanking
ou da rede multibanco.

ANEXOS

CRIAÇÃO E
ORÇAMENTAÇÃO
ANÁLISES
E RELATÓRIOS
GESTÃO DE
CLÁUSULAS
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Reporting
mais ágil
Acelere o processo de reporting
com uma solução que lhe
disponibiliza inúmeros mapas
de gestão em breves segundos.

Aceda a um conjunto de mapas
que aceleram o reporting legal,
fiscal e de gestão, sem trabalho
administrativo.

Um processo de gestão eficaz necessita
de mecanismos que permitam acompanhar
em tempo real toda a informação referente
à atividade global das organizações. Com o
PRIMAVERA Office Extensions o processo de
reporting é agilizado graças à possibilidade de
trabalhar diretamente no Microsoft Excel toda
a informação presente no ERP.
Usufruindo das inúmeras potencialidades
daquela ferramenta universal, o PRIMAVERA
Office Extensions assegura o acesso rápido
e fácil à informação do ERP, agilizando
o processo de reporting.

Mais de 50 mapas de análises
económico-financeiras
Juntamente com a solução, são disponibilizados
dezenas de mapas de gestão, analíticos e de
performance, prontos a utilizar e permanentemente atualizados. Alguns desses mapas são:
› Demonstrações Financeiras
em SNC-AP
› Mapas de Exploração Mensal
› Mapa de Exploração Acumulado

Esta solução permite selecionar entidades no
ERP e efetuar sobre elas análises comparativas
a cada momento, com a grande vantagem de
trabalhar sempre com base em dados atualizados. Esta ferramenta coloca à disposição das
organizações um grande número de análises
comparativas por departamento, por secção
ou unidades, promovendo uma visão global
das atividades da organização.

› Resultados Brutos e Líquidos
› Simulação de Resultados
› Relatórios de Custos, Proveitos
› Demonstração de Resultados
› Balanço e Balanços Comparados
› Demonstração de Resultados
Comparados

Para além dos inúmeros mapas abrangidos
pela solução, foram introduzidas no Excel fórmulas através das quais é possível selecionar
a informação do ERP que pretende trabalhar,
permitindo-lhe criar um conjunto de indicadores, de acordo com as suas necessidades.

Otimize a tomada de decisão
através de análises que permitem
conhecer em detalhe a performance
financeira e operacional.
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Decisões
fundamentadas

Aceda a um conjunto de dashboards
que ajudam a analisar as dimensões
do orçamento exigidas pela Direção Geral
do Orçamento, no âmbito do SNC-AP.

Aceda a dados sólidos
sobre a performance
financeira e operacional
e tome decisões
fundamentadas.

3.

Responsáveis de compras
Diversos instrumentos de análise sobre
a gestão de materiais, nomeadamente
os stocks e as compras.

Informação essencial para
diferentes perfis de gestão

4.

Diretores de Operações
Estão padronizadas diversas análises
genéricas e indicadores sobre processos
produtivos e execução de projetos.

Um dos pontos-chave desta solução traduz-se
na disponibilização de modelos analíticos
padronizados que sistematizam informação
fundamental para as diversas funções
organizacionais, designadamente:

5.

Diretores de Recursos Humanos
Conjunto alargado de indicadores,
estatísticas e explorações sobre o
processamento de salários e gestão
do capital humano.

6.

Diretores de TI
Possibilidade de configuração de outras
análises sobre processos administrativos
internos da organização, sistemas de
informação e comunicações.

1.

Os dados produzidos diariamente nas
organizações são, hoje, considerados uma
fonte valiosa de informação, quando tratados
devidamente.

Dashboards de controlo
do SNC-AP

A solução Business Analytics é uma poderosa
ferramenta analítica que agrega e correlaciona
dados provenientes de diversos sistemas e
aplicações, transformando-os em informação
de gestão vital ao processo de decisão.

O Business Analytics disponibiliza análises
especialmente orientadas para o controlo sobre
o Sistema de Normalização Contabilística para
a Administração Pública e sobre a estrutura
de orçamentação que suporta as dimensões
exigidas pela Direção Geral do Orçamento.

2.

Gestão de Topo
A PRIMAVERA trabalha há mais de 20
anos com múltiplos organismos púbicos,
particularmente nas áreas da Educação,
Saúde, Formação Profissional, Institutos
Públicos, Setor Local ou IPSS, detendo
um elevado know-how nos procedimentos
administrativos da Administração Pública.
Diretores Financeiros
Ferramentas analíticas genéricas sobre
informações da contabilidade, tesouraria
e ativos fixos.

Sustentada nos mais conceituados padrões
internacionais, esta solução da PRIMAVERA
promove a adoção de práticas avançadas de
gestão e de monitorização do desempenho
organizacional, garantindo elevados níveis de
performance em organizações com grandes
volumes de informação.
Graças à sua enorme capacidade de carregar
dados oriundos de diversos sistemas de
informação, nomeadamente, serviços web,
acesso direto a diversos tipos de ficheiros e
recolha de dados de inúmeros sistemas de
gestão de bases de dados (Microsoft SQL
Server, Oracle, MySQL, etc.), esta solução
promove um conhecimento sem precedentes,
através da disponibilização de um vasto conjunto
de análises e indicadores organizados em
dashboards atrativos e de fácil compreensão.
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Obtenha relatórios
de gestão em
breves segundos.

Uma poderosa ferramenta
analítica recolhe e
correlaciona dados
de diversos sistemas,
plataformas e aplicações,
transformando-os em
inputs fundamentais
para a tomada de decisão.
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Eficiência
na manutenção
de ativos

SERVIÇOS
CLOUD / MOBILE
› Faturação eletrónica

› Informação de RH

› Aprovação

› Pagamentos eletrónicos

de workflows

Conheça em detalhe todos
os ativos da sua organização
e prolongue ao máximo
o tempo de vida útil
de cada um.

PUBLIC SECTOR
TESOURARIA

O investimento efetuado nos ativos e
instalações é elevado, por isso, todo o cuidado
é pouco para zelar pela sua operacionalidade
e para prolongar o seu tempo de vida útil.
A solução de gestão da manutenção Valuekeep
é um sistema que integra profundamente
com o ERP PRIMAVERA e garante a máxima
rentabilização de cada um dos ativos da
sua organização. Nesta solução identifica,
caracteriza, localiza e descreve as condições de
utilização de cada ativo – regras do fabricante,
normas de utilização, parâmetros de segurança,
garantias ou outras. É a base para uma gestão
eficiente da manutenção. A partir daí, terá um
conhecimento detalhado das condições dos
equipamentos e instalações, antevendo a sua
disponibilidade e capacidade operacional.
Além do registo ou cadastro da informação
técnica, o Valuekeep simplifica a definição
e implementação de Planos de Manutenção
Preventiva, Corretiva ou Preditiva, o registo
de Ocorrências e Avarias, a gestão de materiais
necessários à execução de trabalhos de
manutenção e equipamento de proteção.
Na mesma solução agenda os trabalhos de
manutenção, de acordo com a disponibilidade
das equipas técnicas, e ainda obtém um
reporte do trabalho efetuado.
Uma app apoia os técnicos a reportar o estado
do trabalho em tempo real, bem como a
registar os custos associados a cada operação
de manutenção e material utilizado, o que
garante um rigoroso controlo dos custos
globais de manutenção.
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› Muitos outros

Garanta uma gestão
administrativa simples,
rápida e eficiente dos
processos de manutenção
de ativos e instalações.

Dashboards de manutenção
interativos totalmente
personalizáveis
Acede ainda a uma biblioteca de dashboards
interativos que cumprem com as normas
internacionais de manutenção (Maintenance
Key Performance Indicators EN 15341:2007).

COMPRAS E
APROVISIONAMENTO

INSTRUMENTOS
DE GESTÃO

› Contas Correntes

› Logística

› Previsão de

› Bancos

› Compras

› Tesouraria

› Gestão de
Inventário

Cash Flow

› Projetos
› Controlling
› Gestão de
Contratos

CONTABILIDADE

CONTACTOS E
OPORTUNIDADES

RECURSOS

›

› Contactos e

› Recursos

› Vendas

› Ativos e

›
›

Contabilidade
Financeira /
Analítica
Orçamental
Controlo
Multidimensional

Oportunidades

› POS

Humanos
Equipamentos

Desenvolvido e disponibilizado a partir da
plataforma Microsoft Power BI, o Valuekeep
Analytics fornece relatórios em tempo real
sobre informação dos Ativos, Trabalho, Custos
e Gestão de Peças Sobressalentes.
Com esta solução cloud os processos são
simples e intuitivos, para que rapidamente
planeie e controle a atividade de manutenção.

SOLUÇÕES
ESPECIALIZADAS
FERRAMENTAS
DE REPORTING

›

Gestão da Manutenção
de Ativos

›

Plataforma de
Desenvolvimento Ágil

› Business Analytics
› Office Extensions
› Fiscal Reporting

PRIMAVERA BSS
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10 Razões
para escolher
PRIMAVERA

Evolução
tecnológica
contínua
Acesso contínuo a novas
versões assentes em
tecnologia de última geração.

Simplicidade
de utilização
Sistema intuitivo, simples,
fácil de usar, que se ajusta às
necessidades de cada perfil.

Estabilidade
e solidez

Tecnologia
de última geração

Rapidez nas
operações diárias

Experiência de 20 anos a
acompanhar a gestão diária de
múltiplos organismos públicos
de diversos subsetores como a
Educação, a Saúde ou a Ação Social.

Sistema híbrido garante a solidez
de utilização em operações de
back office e conectividade com
equipamentos móveis.

Eliminação de tarefas redundantes,
digitalização de processos e
mecanismos de inteligência artificial
aceleram as operações.

Cumprimento contínuo
das alterações legais

Facilidade de
adaptação a cada
organismo

Integração simples
com outros sistemas
e aplicações

Tecnologia extensível
proporciona uma rápida
adequação aos procedimentos
de cada organismo.

Profunda extensibilidade garante a
integração com diversas aplicações,
plataformas e sistemas de informação.

Acompanhamento contínuo da
evolução fiscal, contemplando
o SNC-AP, a fatura eletrónica e
outros requisitos legais que venham
a entrar em vigor.

Facilidade em
encontrar apoio
técnico e recursos
qualificados
Uma equipa especializada garante
um acompanhamento próximo e a
certificação contínua de utilizadores
assegura o acesso a profissionais
capazes de extrair o máximo
potencial das soluções.
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Metodologia
de Implementação
Exclusiva
Uma metodologia única, baseada
em frameworks reconhecidas
mundialmente, garante a máxima
rentabilização do investimento
efetuado em tecnologia.
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PRIMAVERA
Business Software Solutions
www.primaverabss.com

ANGOLA
Luanda
Loanda Towers, Torre B, 21º piso
Escritório nº 2, Rua Gamal Abdel Nasser
Ingombota - Luanda

PORTUGAL
Braga
Edifício PRIMAVERA
Lamaçães
4719-006 Braga
Lisboa
Edifício Arquiparque II
Av. Cáceres Monteiro
nº10, 1º Norte,
1495-192 Algés

www.primaverabss.com/ao
T (+244) 222 440 450
comercial_ao@primaverabss.com

MOÇAMBIQUE
Maputo
Av. Vladimir Lenine, Nº 174
Ed. Millennium Park – Torre A
8º Andar Esq.
Maputo

www.primaverabss.com/pt
T (+351) 253 309 900
T (+351) 919 204 462
comercial@primaverabss.com

www.primaverabss.com/mz
T (+258) 21 303 388
comercial_mz@primaverabss.com

ESPANHA

CABO VERDE

Madrid

Ilha de Santiago

Calle Gabriel García Márquez, 4,
1ª Planta 28232 Las Rozas, Madrid

Rua Achada Santo António
Prédio da Câmara de Comércio
e Serviços de Sotavento (CCISS) Piso 2
Cidade da Praia

www.primaverabss.com/es
T (+34) 910 606 874
comunicacion@primaverabss.com

www.primaverabss.com/afr
T (+238) 356 37 73
comercial_cv@primaverabss.com

/primaverabss
/primaverabss
/primaverabss
/company/primaverabss
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