
Software de Gestão 

Parceiro global para toda a área de Tecnologias da sua empresa

Manutenção e Produção
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ENQUADRAMENTO

A ALIDATA e a SENDYS são empresas 100% portuguesas, no mercado há mais de 30 anos, que

desenvolvem e implementam sistemas de informação integrados, altamente especializadas na gestão e

controlo de obras de manutenção e produção.

Neste sentido, estabeleceram um Protocolo de Parceria que acrescentam vantagens aos

associados da APIRAC.

Recorrendo à sua experiência em projetos desta natureza, a ALIDATA e a SENDYS apresentam

competências na implementação de soluções ERP que permitem responder aos requisitos,

necessidades e objetivos das empresas do setor da indústria de refrigeração e ar condicionado.

A incorporação de vantagens financeiras na aquisição de sistemas de informação para os associados da

APIRAC é uma forma de afirmar a Associação como participativa numa multiplicidade de atividades com

vista a servir cada vez mais e melhor os interesses dos seus associados.

dep.comercial@alidata.pt

TEL: 244 850 030

Estamos disponíveis para quaisquer 

esclarecimentos necessários.

Não hesite em contactar-nos!
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OBJETIVO 

Promover soluções técnicas com condições financeiras vantajosas para os Associados APIRAC 

Ser um parceiro da APIRAC que desenvolve e implementa sistemas de informação integrados, totalmente 

adaptado à realidade das empresas portuguesas destes setores de atividade.

PROTOCOLO DE PARCERIA

• Acesso a SOFTWARE ALIDATA-SENDYS com DESCONTO EXCLUSIVO

• Software TOTALMENTE ADAPTADO à atividade dos Associados APIRAC

e

VANTAGENS 
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Um ERP pode ser o catalisador de modelos de negócio competitivos, que tornam as empresas 

flexíveis para enfrentar rápidas mudanças de cenários do mercado em que operam. É uma oportunidade

(ainda pouco explorada pela maioria das empresas) para promover melhorias significativas na 

rentabilidade das empresas.

No setor da Manutenção e Produção, é imperativo utilizar um sistema  de informação amplo e ao 

mesmo tempo especializado, que agregue valor a todas as fases dos processos de negócio. 

Ao implementar são agregados ao seu negócio conceitos de gestão, integração da empresa, velocidade

e flexibilidade na análise de informações, visão rápida da empresa através de indicadores de 

performance, consultas, relatórios e gráficos que podem ser rapidamente criados e, se necessário, 

modificados para representar de forma muito clara a realidade de cada empresa. As análises são muito 

mais rápidas e confiáveis, o que permite o planeamento e a simulação de novos cenários de forma 

instantânea, aumentando a produtividade dos recursos humanos, máquinas e equipamentos.

A NOSSA VISÃO
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Acesso à informação em tempo 

real e em qualquer ponto

ANYTIME, ANYWHERE

total integração de dados
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Recursos Humanos

Analytics & Reporting

Financeira

• GESTÃO FINANCEIRA

• CONTABILIDADE

• ATIVOS / IMOBILIZADO

• AVALIAÇÃO 360º

• RECURSOS HUMANOS

• GESTÃO COMERCIAL INTEGRADA

• UNIVERSAL EDI

• POS

• GESTÃO DE OBRAS

• GESTÃO DE MANUTENÇÃO

• GESTÃO DE OFICINAS

• GESTÃO DA PRODUÇÃO

• GESTÃO ANÁLISES LABORATORIAIS

• LOGÍSTICA

• MOBILE / PDA

• COMERCIAL

• CRM

• ANALYTICS

• REPORT

• CENTRO DE MENSAGENS

• AUDITOR • PORTALWEB

• BI

• BPM

• GESTÃO DOCUMENTAL

Comercial & CRM

 Desenvolvimento, Implementação e Comercialização de Soluções de Software de Gestão

 Manutenção e Suporte Técnico direto

 Serviços de Consultoria e Formação especializada

 Hardware e Equipamentos – Comercialização e Manutenção

 Infraestruturas e Comunicações

 Videovigilância 

UNIVERSO DE PRODUTOS e SERVIÇOS

Operações & Logística
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O QUE FAZ A DIFERENÇA?

A transversalidade e globalidade

de todos os serviços de TI necessários 

dentro de uma empresa ou organização. 

Somos as mais antigas software houses em Portugal 

Há mais de 30 anos que as nossas soluções de gestão ajudam 
a transformar a vida de milhares de pessoas e empresas.

Temos experiência no mercado nacional e internacional 

Estamos presentes em Moçambique, Angola, Cabo Verde, 
Espanha e no Brasil, e temos uma atuação global em todo o 
mundo.

Contamos com uma equipa 
de 110 colaboradores especializados

Que implementaram já soluções de Software e Hardware em 
mais de 10.000 empresas para mais de 30.000 utilizadores

Soluções de Hardware e Infraestrutura

Atuamos em diversas áreas que vão desde a configuração 

de um simples terminal de trabalho, até à implementação de 

complexas redes. Garantimos a sua funcionalidade fazendo 

uma manutenção preventiva e corretiva.

Videovigilância

Fazemos toda a instalação e posterior monitorização das 

instalações de uma empresa. 

É uma plataforma de segurança integrada, que tira partido 

das mais robustas tecnologias, com controlos remotos a 

partir de qualquer computador ou dispositivo com internet.

A experiência e o conhecimento da equipa 

que implementa o software.

A relação DIRETA com o cliente.
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GESTÃO E CONTROLO DE OBRAS DE 

MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO

PRINCIPAIS SOLUÇÕES E FUNCIONALIDADES 
PARA A INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

Um sistema TOTALMENTE INTEGRADO de suporte à gestão que contempla

uma diversidade de ferramentas que convergem para uma gestão eficaz,

agregando, interligando e complementando todas as informações.

Permite realizar toda a gestão comercial e financeira com integração automática

na contabilidade, gerir todas as obras de manutenção e/ou produção, com

soluções móveis adaptadas às empresas que fazem serviços externos.

A solução destina-se a empresas do ramo de equipamentos, assistência técnica,

reparações, serviços ou de produção não estandardizada, que pretendam trabalhar

com obras que controlam números de série, matrículas ou chassi, ou indústrias de

produção em série ou não em série.
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• Permite efetuar a gestão de todo o ambiente operacional e produtivo, nomeadamente serviços,

marcações, obras, orçamentos, tempos de empregados, material, garantias, custos por obra, diversos

históricos, etc.

• As obras podem ser de reparação ou de produção. Nas obras de produção permite fazer entradas de

produção de produtos simples ou compostos, bem como controlar os números de série produzidos. Permite

consultar o histórico dos serviços realizados e a realizar, multi-pagador, controlar a lista de material, reservar

material, encerrar total ou parcialmente uma ordem de reparação/produção, simular pagamentos na totalidade

ou por entidade pagadora, entre outros.

• Para produções em série, é possível controlar a produção a partir do escritório com pontos de informação e

recolha distribuídos estrategicamente na área fabril. Controla os processos produtivos fornecendo informação

completa e em tempo real de todos os movimentos efetuados na produção, de forma a apurar o custo exato

de cada artigo/componente em função do custo de fabrico.

• Com o Mobile, é possível a total mobilidade dos colaboradores que prestam serviços de assistência

técnica (no exterior ou interior), com acesso todas as informações necessárias e úteis.

GESTÃO E CONTROLO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO

(PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES)
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Fluxo de trabalho
(exemplo)

Orçamento

Revisão do 
Orçamento

Folha de Obra
(opção adjudicada)

Fatura Conferência

Se adjudicado

GESTÃO 
COMERCIAL 
INTEGRADA

Opção 1

Opção 2

Opção 3

Mão Obra 
Serviços 
Externos

Materiais

Não adjudicado

Deslocações

Fecho 

QUIOSQUE
RECOLHA
TEMPOS

GESTÃO DE 
OBRAS

MOBILIDADE
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Gestão Comercial Integrada  |  Back-Office

• Possibilidade de fazer a gestão de:

– Responsabilidades, créditos, plafonds, condições de pagamento, etc.

– Moradas

– Contactos

– Preços especiais

– Lista de equipamentos

• Acesso ao extrato da entidade e de produtos

• Integração com gestão documental

Ficha de Cliente

• Gestão de produtos e produtos compostos

• Controlo por n.º série ou multidimensional

• Produtos e referências equivalentes

• Controlo de referências substituídas

• Artigos associados, extras e acessórios

• Preços especiais e promoções

Ficha de Produto
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Gestão de Obras

• Identificação do cliente e local da obra

• Identificação do(s) equipamento(s) (caso existam)

• Descrição dos serviços a realizar:
– Serviços / Serviços Externos
– Deslocações

• Gestão de versões de orçamentos
– Descontos em massa ou por rúbrica de artigo

• Controlo de margens, descontos, crédito e documentos pendentes

Criação de orçamentos

• Identificação do cliente e local da obra

• Identificação do(s) equipamento(s) (caso existam)

• Descrição dos serviços a realizar:
– Serviços / Serviços Externos
– Deslocações

• Tipos de abertura de obra:
– Sem orçamento
– Com orçamento (adjudicado)

• Controlo de crédito e documentos pendentes

Abertura de folha de obra



13ALIDATA | SENDYS      Soluções de Software de Gestão, Manutenção e Produção

• Planeamento de serviços, por recursos: 

– Colaboradores

– Equipamentos

• Controlo de estados de cada obra e das tarefas pendentes

• Acompanhamento em tempo real do estado de cada tarefa

Planeamento de serviços

• Controlo do material aplicado e devolvido na folha de obra

– Criação de Documento de Transporte automático

• Imputação do material por linha de serviço

• Gestão do material previsto e material aplicado

• Controlo de nº de séries de equipamentos e garantias

Registo de material

Gestão de Obras
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• Controlo da mão-de-obra aplicada na folha de obra

• Gestão de horas extras

• Imputação da mão-de-obra por linha de serviço

• Lançamento manual ou recolha automática usando quiosque, PDA,  

ou Tablet

Registo de mão de obra

• Controlo da execução da obra:
– Mão de Obra
– Material
– Serviços Externos
– Deslocações

• Consumos a mais e consumos não previstos

• Envio de avisos automáticos: email, SMS, etc.

Acompanhamento da obra 

vs orçamento

Gestão de Obras
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• Controlo de trabalhos pendentes: cliente, equipamentos e local da obra

• Registo de material, mão-de-obra e deslocações

• Criação de relatórios de serviço

• Consulta de quadro cronológico

• Emissão de documentos de transporte

Gestão das obras

App para Tablet, Smartphone ou PDA

• Listagem das folhas de obras com serviços para serem executadas:

– Consulta detalhada dos serviços

– Possibilidade de acrescentar novos serviços

Controlo dos trabalhos 

pendentes

Mobilidade
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• Registo de material, por armazém e por tipo de serviço realizado

• Possibilidade de fazer a compra de material e registo direto na folha de 

obra

Registo de material

• Registo de mão-de-obra, por colaborador e por serviço realizado

• Possibilidade de fazer o registo de mão de obra de vários funcionários

Registo de mão-de-obra

• Registo de taxas de deslocação:

– Valor fixo

– Por km percorrido

• Indicação dos tempos de deslocação e das despesas da viagem:

– Portagens, almoços, etc.

Registo de deslocações

Mobilidade
App para Tablet, Smartphone ou PDA
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• Criação de relatórios por cada serviço realizado:

– Assinatura do cliente e impressão da folha de obra para o cliente

• Consulta do quadro cronológico do dia

Relatórios e quadro cronológico

Mobilidade
App para Tablet, Smartphone ou PDA
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• Emissão de documentos de transporte:

– GT, GR, GD, GC e GA

• Possibilidade de importar linhas a partir de outros documentos

Emissão e Histórico de documentos de transporte

• Obtenção do código AT:

– Necessita de ligação de dados móveis no equipamento

Mobilidade
App para Tablet, Smartphone ou PDA
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• Conferência das rúbricas da obra

• Alteração de quantidades

• Alteração de preços

• Alteração da linha de serviço

• Ajustes nos descontos e nas margens

• Validação dos artigos orçamentados vs imputados na obra

Conferência da obra

• Controlo dos totais da obra ou por serviço

• Definição das entidades pagadoras por serviço

• Simulação da faturação por entidade

• Faturação da obra, do orçamento, parcial ou por percentagem

• Autos de medição

Fecho da obra

Faturação
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• Faturação automática da obra:

– Faturação ao cliente

– Faturação interna e garantias

• Faturação conforme:

– Obra

– Orçamento

• Integração automática na contabilidade:

– Geral, analítica e centros de custo

Faturação da obra

Faturação
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• Gestão de equipamentos através de n.º série

• Controlo de garantias

• Controlo da manutenção preventiva e corretiva

Manutenção

Gestão de Equipamentos
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CASE STUDY #1

Controlo total dos processos de negócio

Flexibilidade

CLIENTE
Empresa de referência na produção e comercialização de produtos e equipamentos para a 

Indústria de AVAC.

DESAFIO / NECESSIDADES

•Controlo da produção em tempo rea (stocks e custos de processos);

•Controlo dos custos de Mão de Obra, Equipamentos, Matérias primas;

•Controlo de tempo por funcionários e equipamentos;

•Controlo de não conformidades;

•Controlo de paragens;

•Estado das encomendas de clientes na produção;

•Interligação com software interno de preparação de Unidades de Tratamento de Ar.

SOLUÇÃO 
A solução da Gestão Comercial permitiu a introdução de 2 conceitos que até hoje não tinham, 

produtos controlados por cores e tamanhos, e questionários.

Com a solução de produção e em termos comerciais passou a ser possível aceder em tempo 

real ao estado das encomendas dos clientes no processo produtivo e qual a previsão da 

finalização do seu fabrico.

Em termos internos de análise de produção, conseguem hoje saber os custos exatos de um 

produto, ou seja, os custos de mão de obra, equipamentos e matérias primas, bem como o custo 

por operação. 

Adicionalmente, têm hoje informatizado algo que não tinham que é o registo de paragens de 

máquinas e registo de não conformidades.

SOLUÇÃO IMPLEMENTADA
AlidataERP – Gestão Comercial

AlidataERP – Controlo Produção

Integração com software UTA’s
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Controlo total dos processos de negócio

Rigor e celeridade

CLIENTE
Grupo de empresas que se dedica à conceção, desenvolvimento, fabrico e comercialização 

de permutadores de calor e de equipamentos destinados à indústria de refrigeração, 

climatização e ar condicionado. Com cerca de 200 colaboradores e uma fábrica com mais 

de 6500m2 de área coberta, a sua faturação anual ronda já os 20.000.000€.

DESAFIO / NECESSIDADES
Implementar fluxos para automatizar os principais processos do seu negócio, indispensáveis 

à sua eficiência, como: 

- Controlo de orçamentos com revisões;

- Controlo de equipamentos por número de série;

- Controlo de stock, por lotes e localizações;

- Ter uma visão da situação do estado das encomendas de clientes;

- Ter um controlo dos pedidos de cotação a fornecedor.

SOLUÇÃO 
A solução da Gestão Comercial permitiu:

- Controlo de versões de propostas a cliente;

- Controlo das aprovações de encomenda de cliente para envio à produção;

- Controlo no processo de compra para selecionar a melhor opção de compra;

- Controlo de localizações do stock;

- Controlo de lotes para a produção (utilizado o sistema FIFO);

A solução da Gestão de Armazéns Mobile permite, em qualquer local dentro do armazém, 

efetuar registos de movimentação de stock através de PDA:

- Conferência de receção das compras junto da mercadoria, com códigos de barras.;

- Registo de transferências de localizações, saídas e entradas para a produção, e acerto de 

inventário.

SOLUÇÃO IMPLEMENTADA
AlidataERP - Gestão Comercial

AlidataERP - Gestão de Armazéns Mobile

AlidataERP - Gestão Recursos Humanos

AlidataERP - Gestão de Ativos

CASE STUDY #2
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Saiba mais sobre nós e siga-nos online:

www.sendys.pt |  www.alidata.pt

PROJETOS PELO MUNDOO GRUPO

geral@sendys.pt   |  +351 707 230 230geral@alidata.pt  |  +351 244 850 030


