POTENCIAMOS
O SEU
NEGÓCIO.
O NOSSO
DESAFIO
É O SEU
SUCESSO.

INFORMAÇÃO E GESTÃO
EM TEMPO REAL

+NEGÓCIO+CLIENTES
=MAIOR RETORNO FINANCEIRO
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Estamos na vanguarda da tecnologia
há mais de 17 anos. Queremos fidelizar
os clientes, conquistando-os com
ideias e soluções inovadoras.

A EMPRESA
A Megatrónica é uma empresa com mais de
17 anos de experiência, especializada na
prestação de serviços na área das Tecnologias
de Informação, fornecendo soluções empresariais ao nível de Software de Gestão,
Infraestruturas SI, Comunicações, Consultoria,
Renting e Lojas.
Através da implementação de sistemas de
informação, temos a missão de contribuir para
o sucesso das empresas com as quais
trabalhamos, reduzindo os seus custos,
simplificando os seus processos de negócio e
aumentando a sua eficiência.

empresarial. Parceiro Primavera há mais de
15 anos, a Megatrónica distingue-se com os
estatutos de Solutions Partner e Premium
Partner, nestes mercados.
Temos como objetivo continuar a investir na
inovação, apresentando os melhores serviços e
soluções, de forma integrada, rápida e
económica. Disponibilizamos os mais recentes
equipamentos tecnológicos e um conjunto de
serviços de excelência, nas áreas da assistência on-line, renting de hardware, software e
outsourcing de Recursos Humanos. Contamos
também com uma equipa de consultores
certificados, portadores de uma vasta
experiência e um elevado know-how na
implementação de soluções de gestão nas
mais diversas áreas.

Com delegações em Portugal, Angola e
Moçambique, somos uma das empresas
portuguesas mais certificadas para responder
às exigências do mercado residencial e

Serviços e soluções
cada vez mais
globais, rápidos e
económicos.

MEGATRÓNICA

Na sua área de ação, a Megatrónica presta
um serviço ímpar, sustentado por um
importante conjunto de valores que atuam
como pilares para a empresa.

I
MISSÃO

M
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ASSISTÊNCIA

INOVAÇÃO

PROFISSIONALISMO

A
R

RAPIDEZ

• Início de atividade - 1997
• Sociedade por Quotas de Capitais 100% Nacionais
• Capital Social - 250.000 euros
• Sede – Portugal
• Delegações – Angola, Moçambique e Portugal
• Nº de colaboradores – 55
• Nº de clientes empresariais – acima dos 4.000

1997
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ESTRATÉGIA
Existimos para
maximizar o sucesso
dos nossos clientes.
Trabalhamos na busca
permanente de
clientes eternos.
Uma forma de pensar no futuro
Para concretizar a nossa missão de apoiar as
empresas no processo de digitalização, rumo a
uma economia global, disponibilizamos
produtos e serviços de excelência, ajustados
às necessidades concretas de cada empresa e
de cada setor.
Definimos um plano de ação com o objetivo de
prestar um serviço customizado, que passa
por um processo de análise profunda de cada
situação, de forma a respondermos eficazmente a todo o tipo de necessidades das
empresas dos mais diversos setores de
atividade; apresentamos soluções simples,
flexíveis, integradas, intuitivas e profissionais.

MEGATRÓNICA

ESPECIALIZAÇÃO
TÉCNICA
Soluções à medida e assistência
rápida e eficaz
Dispomos de uma vasta equipa multidisciplinar de técnicos especializados e certificados
nas mais diversas áreas de TI, preparados para
dar resposta a todas as solicitações, sejam
elas de empresas ou de consumidores
particulares.

O alto nível de desempenho e a formação da
nossa equipa técnica permitem-nos desenvolver soluções à medida e garantir um serviço
de assistência técnica rápido e eficaz.

Disponibilizamos
soluções integradas à
sua medida: minimizando
o tempo e os custos totais,
maximizando o retorno
do seu investimento.

Portefólio de Serviços
e Soluções
Implementação e suporte a infraestruturas
de rede, servidores, armazenamento e
backup;
Licenciamento de Software Operativo
e de Produtividade;
Implementação e suporte a Software
de Gestão;
Soluções de mobilidade integradas
com o ERP;
Fornecimento e manutenção
de informática em geral;
Centro de reparação de portáteis,
monitores e impressoras;
Especialista na implementação
e reparação de sistemas de impressão laser
e grande formato;
Soluções de comunicação, dados e voz, fixa
e móvel e integrado.
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AS MELHORES
SOLUÇÕES PARA
A SUA EMPRESA
Tecnologicamente avançadas e
integradas com os principais ERP
nacionais, as nossas soluções
envolvem equipas próprias e uma
rede de parceiros, sendo
implementadas e suportadas em
Portugal, Angola e Moçambique.
Para além da marca própria
mmSolution, Primavera Certified
Product, distribuímos e
implementamos soluções das
marcas Primavera BSS, SYSDEV
MSS, Kalipso, Innux
e MedicineOne.
Com o objetivo de facilitar ao
cliente a gestão da sua empresa,
reforçamos as nossas soluções de
Mobilidade. Para a Megatrónica a
distância não é um problema, mas
sim um desafio. Garantimos aos
nossos clientes as mesmas
soluções, com o mesmo nível de
serviço e suporte,
independentemente da sua
localização.

1

SOFTWARE
DE GESTÃO

ERP Primavera

Soluções que permitem adotar as
melhores práticas de gestão

A Megatrónica é uma das empresas nacionais
com mais certificação em software Primavera,
tendo uma equipa técnica certificada em todas
as áreas verticais do Enterprise Resource
Planning (ERP).

A solução que necessita para dar resposta
aos seus clientes.

Dada a competitividade atual é urgente
abraçar técnicas de gestão eficazes, de modo a
garantir um melhor desempenho da empresa:
mais produtividade, com custos mais baixos e
assente na qualidade.

Esteja onde estiver, garantimos o mesmo nível de serviço

Acesso a toda a
informação e gestão
do seu negócio em
tempo real

Acompanhamento
com assistência
especializada
Megatrónica

Formação
ao cliente para
a utilização
do software

Um serviço completo, sem preocupações,
eficaz e mais rentável
Mais tempo para dedicar à criação
de valor para o seu negócio

MEGATRÓNICA

Mais produtividade,
redução dos custos
e diminuição do
risco de erro

Definimos o modelo de gestão,
desenhamos e implementamos
a solução mais ajustada. Elevamos
o nível de serviço da sua empresa.

• Comércio e Distribuição
Maior automatização, mais
produtividade, menos custos, redução
das anomalias e risco, maior retorno
financeiro.

O ERP Primavera é um sistema de gestão
empresarial que estimula o máximo desempenho das empresas que o utilizam, permitindo uma total fluidez de dados entre várias
áreas. Caraterizado por ser fiável, intuitivo e
seguro, assente numa plataforma transversal,
une as mais recentes novidades tecnológicas a
funcionalidades que promovem a máxima
produtividade das organizações.

• Primavera Executive e Professional
• Primavera Construction
• Primavera Manufacturing
• Primavera Fashion Retail, Tlim, Pssst!
• Primavera Accounting Services

MedicineOne
O MedicineOne, desenvolvido pela
MedicineOne Life Sciences Computing, é uma
solução de gestão clínica integrada, centrada
no utente e concebida para dar resposta às
diferentes necessidades de diversas unidades
de saúde: desde clínicas privadas a empresas
com necessidades na área da Medicina
e Segurança Higiene no Trabalho, entre
outras entidades.

• Serviços e Contabilidade
Execução dos processos das áreas
financeira, logística, recursos humanos
e ativos. Redução da estrutura de
custos com a cloud e maximização
da produtividade. Gestão nos mercados
de Portugal, Angola e Moçambique.
• Construção Civil e Obras Públicas
Acompanhamento e automatização de
todo o processo da obra/projeto;
adaptação às necessidades da
empresa.
• Indústria
Controlo completo, em tempo real, de
toda a produção, permitindo
estabelecer altos níveis de resultados.
• Saúde Privada
Gestão de toda a informação clínica
e administrativa dos utentes,
promovendo um melhor trabalho
em equipa e reduzindo os erros.
• Retalho e Restauração
Controlo e gestão da sua empresa com
menor esforço, libertando-o de tarefas
rotineiras, focalizando assim a sua
atenção no cliente.
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Simplificar e aumentar a eficácia
dos principais processos
no armazém.
mmSolution - Soluções de
Mobilidade Megatrónica

Soluções de mobilidade integradas que
simplificam os processos do comércio e
distribuição.
A Megatrónica dispõe de um conjunto vasto de
soluções, para a área do comércio,
distribuição e assistências técnicas que
otimizam os seus processos de negócio,
através de soluções de mobilidade.

Com as soluções
de mobilidade mmSolution,
capazes de promover
a automatização,
os processos de negócio
tornam-se mais céleres
e eficazes.
A mmSolution, marca própria da Megatrónica,
foi criada para satisfazer as necessidades das
organizações em termos de mobilidade. O
fluxo de informação das empresas é cada vez
mais elevado.

MEGATRÓNICA

Com as soluções mmSolution garantimos
a consistência entre a informação central e
a informação dos colaboradores no terreno.
São reconhecidas pela sua ergonomia de
utilização, robustez, flexibilidade de configuração e capacidade de extensão.

mmWMS – Mobile Warehouse
O mmWMS - Mobile Warehouse é uma solução
on-line com o sistema ERP do cliente, que
simplifica e aumenta a eficácia dos principais
processos no armazém e os integra em tempo
real no ERP com recurso aos terminais móveis
(PDA´s).
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.

O mmWMS – Mobile Warehouse apresenta
soluções para a Receção, Expedição,
Inventário, Documentos Assistidos e Transferências.
MSS
Solução desenvolvida para terminais móveis
que disponibiliza às equipas de auto e
pré-venda as ferramentas necessárias para
o seu trabalho no terreno, proporcionando
aumento de eficácia e produtividade.
Os utilizadores podem desta forma registar
as suas encomendas ou efectuar as suas
vendas, de forma simples e intuitiva.

Cloud Computing:
a ‘nuvem’ que liberta
o seu negócio.
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PAY-PER-USE
EM HARDWARE
E SOFTWARE

Siga o seu negócio
e reduza custos
Dada a competitividade atual é urgente
abraçar técnicas de gestão eficazes, de modo a
garantir um melhor desempenho da empresa:
mais produtividade, com custos mais baixos e
assente na qualidade.

HaaS: Hardware as a Service

A Megatrónica fornece um serviço de aluguer
do parque informático e respetivos equipamentos, aliviando a estrutura de custos das
empresas e seguindo as mais recentes
tendências internacionais.
Servidores Virtuais
Assentam em tecnologia de ponta que permite
ter um servidor virtual privado cujo modo de
funcionamento é em tudo idêntico ao de um
servidor dedicado, sem ser necessário investir
na aquisição e manutenção de uma infraestrutura própria.

Sistemas de Impressão,
Digitalização e Cópia
Criados com o objetivo de desenvolver uma
estratégia rumo a um conceito mais completo
e integrado. Disponibilizados a pensar na
especificidade do seu negócio, asseguram a
redução de custos totais de propriedade,
visibilidade, controlo financeiro, mais produtividade e hardware sempre atualizado.

Software as a Service

Este modelo consiste na disponibilização de
aplicações de software pela internet, dispensando instalação e manutenção. Permite às
empresas a redução de custos, com um
modelo mais funcional e um acesso imediato,
em qualquer lugar ou momento, a todas as
correções e atualizações.
Software de Gestão
Desenvolvidas a partir das metodologias mais
avançadas, estas soluções, completas e 100%
online, estão sempre acessíveis e atualizadas.
Permitem fazer a gestão completa do seu
negócio com total segurança, liberdade de
ação, flexibilidade de escolha e mais importante que tudo, rapidez de resposta aos
desafios do dia a dia.

Software de Produtividade
Disponíveis na cloud, podem ser utilizados a
partir de qualquer lugar, sempre que for
necessário. Tem as funcionalidades mais
recentes para o ajudar a trabalhar de forma
inteligente, com as ferramentas a que já está
acostumado.
Sistemas de Proteção de Dados
Segurança simplificada com integração das
melhores práticas que proporciona toda a
proteção essencial que necessita, sem
qualquer complexidade. Com muito menos
configurações e menor esforço terá a sua
informação sempre assegurada.
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Num mercado
cada vez mais digital,
os Sistemas
de Informação são
o principal suporte
dos grandes negócios.
3 SISTEMAS TI
Para o aumento da
competitividade
A Megatrónica promove a digitalização dos
modelos de negócio, motivando os empresários a adotar soluções tecnologicamente
avançadas e desenhadas para aumentar os
níveis de competitividade e de desempenho do
seu negócio.
Em resposta ao paradigma do mercado global,
a Megatrónica disponibiliza uma variadíssima
gama de soluções para grandes, médias e
pequenas empresas: virtualização de
datacenters, sistemas de garantia à continuidade do negócio, networking integrado e
convergente, estruturas de backoffice,
segurança e conectividade empresarial.
Infraestruturas SI
A Megatrónica disponibiliza todos os suportes
que a sua empresa necessita para garantir
disponibilidade e salvaguarda de dados,
disaster recovery, redes de dados estruturadas
e segurança dos seus sistemas.

A união das soluções a
infraestruturas
especificamente pensadas
para aumentar a eficácia das
tarefas e maximizar o
investimento.

MEGATRÓNICA

4 SERVIÇOS
Comunicações
Implementamos sistemas de comunicação que
integram toda a rede da organização, independentemente das áreas geográficas onde atua.
Eliminamos os custos associados a este tipo
de comunicações.
Impressão
Com soluções de custo por página, asseguramos completa transparência financeira,
permitindo assim gerir o seu orçamento e
controlar os seus custos de impressão, sem se
preocupar com o stock de consumíveis ou
manutenção dos equipamentos. A Megatrónica trata de tudo.
Equipamentos de Mobilidade
Dispomos de uma vasta gama de equipamentos de elevada performance que suportam as
soluções de mobilidade. São o interface entre
o utilizador no seu ambiente de trabalho e os
sistemas de informação.

Consultoria e implementação
A Megatrónica dispõe de uma equipa de
consultores, com know-how em diversas
áreas, que fazem o levantamento das necessidades dos clientes, identificam soluções e
recomendam formas de ação, com o objetivo
de agilizar os processos e de auxiliar os
gestores na tomada de decisões estratégicas.
O serviço de consultoria da Megatrónica
integra um processo completo, de acordo com
as necessidades concretas de cada cliente:
diagnóstico, formação, gestão da mudança e
implementação do plano de atuação.

Assistência Técnica

Serviços assistidos e funcionais.
A manutenção do parque informático exige um
constante acompanhamento e uma predisposição elevada dos técnicos, permitindo
maximizar as potencialidades dos sistemas e
das respetivas infraestruturas. A Megatrónica
oferece assim várias modalidades de assistência. Prestamos assistência online, com planos
de suporte por contrato global ou pontual,
on-moment nas nossas instalações, nas

LOJAS
instalações do cliente e outsourcing de
recursos humanos nas áreas administrativas,
financeiras, contabilísticas e informáticas.

Desenvolvimento à medida
Combinando diferentes experiências e áreas
de formação da nossa equipa de consultores
com um conjunto de ferramentas e métodos,
baseados não só nos melhores modelos como
também nas melhores práticas de trabalho nos
domínios da consultoria, a Megatrónica
disponibiliza um conjunto de serviços de
excelência com enfoque em objetivos muito
concretos no que se refere a investimentos em
sistemas e tecnologias de informação.
A Megatrónica atua desde a definição de um
adequado modelo de gestão até ao desenho e
implementação da solução mais ajustada que
permita maximizar o desempenho, 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’ Ons ERP Primavera
A Megatrónica tem um conjunto de soluções
adicionais, exclusivas para o software de
gestão ERP Primavera, das quais destacamos:
- Avisos de Vencimento
- Faturação entre Empresas

Nas lojas da Megatrónica encontra também um
serviço de aconselhamento sobre as soluções
que mais se ajustam às exigências específicas
de cada cliente. Estas localizam-se em Braga,
Barcelos e Guimarães, tendo uma missão para
além da venda: assegurar respostas imediatas
para todas as necessidades.
A Megatrónica é representante de grandes
marcas de equipamentos informáticos e
eletrónicos, apresentando ainda uma vasta
gama de produtos com garantia e elevada
qualidade.

Desenvolvimento de Apps
Criamos app's inovadoras que conectam as
empresas aos seus clientes, abrindo inúmeras
possibilidades para o seu negócio.
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CLIENTES
DE REFERÊNCIA

Distribuição
e Comércio

Autarquias

Contabilidade
e Serviços

Construção Civil

Indústria

Saúde

Tecnologias

PORTUGAL

ANGOLA

MOÇAMBIQUE

BRAGA

LUANDA

MAPUTO

Megatrónica, Lda.
Av. Padre Júlio Fragata, 64
4710-413 Braga

www.megatronica.co.ao
empresas@megatronica.co.ao
Skype: megatronica.ao

www.megatronica.co.mz
empresas@megatronica.co.mz
Skype: megatronica.mz

T 253 250 340
F 253 250 349
BARCELOS
Edifício Palmeiras, Loja 1 - Cx282
4750-169 Barcelos
T 253 825 536
GUIMARÃES
Rua Cónego Dr. Manuel Faria, Loja 17
4800-073 Guimarães
T 253 414 442
www.megatronica.com
empresas@megatronica.com
Skype: megatronica.pt

Com o apoio de

