
O ERP para as Empresas 
que evoluem.

C o m p a s s  B l u e
Enterprise Resource Planning Software



Uma solução Compass Blue é sempre a solução ideal. Isto porque se adapta totalmente 

aos seus processos, e continua a adaptar-se à medida que estes vão mudando. 

"Como podemos ajudá-lo a atingir os seus objetivos?" Esta será sempre a primeira 

questão que lhe será colocada pela Blue AIM. O foco será sempre no seu negócio e em 

como atingir os seus objetivos. Ao invés das soluções standard, o Compass Blue 

adapta-se completamente ao seu negócio, cumprindo a sua visão do mesmo.

Não deixe que o seu software o impeça de 
evoluir para o próximo nível.



O próximo nível, ao seu alcance.

Uma solução Compass Blue permite uma integração completa e sem fronteiras entre 

todas as áreas operacionais da Empresa, permitindo-lhe uma visão única de todos os 

seus processos.

Num mundo em que a única constante é a mudança, ter as ferramentas certas é 

fundamental para o sucesso.

Com custos extremamente competitivos, o Compass Blue é um ERP avançado que 

além do mais lhe permitirá poupanças operacionais significativas.

Contacte-nos para uma demonstração sem compromisso. Evoluir, afinal, é natural.



Nos dias de hoje, uma das mais importantes é o seu sistema de informação.

O ritmo da mudança no mundo dos negócios é alucinante. A cada minuto, surgem 

novos produtos, novos métodos produtivos, novas tecnologias, novos concorrentes. 

Mas mais importante, surgem tambem novas oportunidades.

As empresas são forçadas a evoluir.

E naturalmente, os Sistemas de informação têm também que evoluir, sob pena de se 

tornarem um factor de bloqueio ao sucesso das Empresas.

Baseado em tecnologias poderosas e escaláveis, o ERP Compass Blue cresce e evolui 

naturalmente com o seu negócio. Com uma solução Compass Blue, não sentirá 

restrições ao que poderá fazer com o seu sistema, nem qualquer degradação no 

desempenho do mesmo à medida que for gerindo mais clientes, mais transações e 

mais funcionalidades.

Porque o Compass Blue foi projetado de raiz para evoluir consigo.

As estruturas de suporte da sua Empresa são 
determinantes para o seu sucesso.



Uma arquitetura avançada, pensada de raiz para gerir cargas transacionais muito 

elevadas, disponibilizando sempre, em tempo real, toda a informação de que o seu 

negócio necessita, permite-nos afirmar que o Compass Blue é, na maior parte dos 

casos de utilização, um sistema apto a ser usado em tempo real e com respostas 

sempre lineares em função da carga.

Se necessário, o sistema Compass Blue pode ser instalado em hardware de classe 

"mainframe", fornecendo capacidades de processamento na casa dos muitos milhares 

de transações por segundo.

A resiliência do sistema é para nós de extrema importância, pelo que usamos técnicas 

de validação de coerência dos dados e processos avançadas, que nos permitem 

garantir sempre a total coerência e validade dos dados presentes no sistema, em 

todos os momentos.

Nenhuma destas características é uma opção do Compass Blue - estão incluídas de 

série, em todas as instalações, seja o seu sistema para 10 ou para 10 mil utilizadores.

Resiliência e capacidade. Disponíveis de série.



Todas as Empresas, independentemente da sua dimensão, necessitam de  optimizar 

processos, melhorar o controlo e aumentar a produtividade. Estes são objetivos cada 

vez mais fulcrais para a competitividade, que é essencial para o sucesso em mercados 

cada vez mais exigentes. 

Por isso, a plataforma Compass Blue oferece soluções para todas as dimensões. Desde 

a pequena Empresa industrial que está agora a começar a desenvolver o seu negócio, 

até à grande Empresa de serviços com necessidades totalmente diferentes ao nível do 

controlo e formalização de processos.

Seja qual for o ramo de atividade da sua Empresa - indústria, comércio ou serviços - o

Compass Blue permitir-lhe-á uma visão única e integrada de todo o seu negócio.

Para que todos os negócios possam evoluir, posicionamos o Compass Blue no mercado 

de uma forma muito competitiva, com estruturas de custo adaptadas a todas as 

realidades.

O resultado? há uma solução Compass Blue para todas as Empresas.

Todos os negócios podem beneficiar de uma 
solução Compass Blue.



Um sistema Compass Blue proporciona uma visão completa de todos os seus 

processos, de uma forma integrada e natural. 

O módulo de Contabilidade concentra dados provenientes de todas as áreas do ERP, 

atuando como validador e agregador de dados natural. A área financeira dispõe ainda 

de ferramentas de orçamentação e acompanhamento de execução interativas e 

completas.

Com um poderoso módulo de Gestão Documental, o Compass Blue permite ainda ligar 

documentos reais a todos os processos de ERP, sejam provenientes de fontes físicas 

(documentos em papel), ou do mundo virtual - e-mails, documentos em formato .docx 

ou .pdf, por exemplo, alavancando a eficiência da sua Empresa para um nível inédito. 

E, com uma ferramenta de reporting e comunicação desenvolvida integralmente pela 

Blue AIM, implementamos a visão dos dados da sua Empresa exatamente da forma 

que pretende.

Uma visão integrada e coerente, é também natural para um sistema Compass Blue.

Uma visão integrada e total do seu negócio.



"Business to business"? ou "business to consumer"?

A sua presença na Internet pode ir muito para além do mero site institucional. Ao 

expor os seus produtos e serviços de uma forma atractiva e funcional, com ligação 

directa a todas as áreas da Empresa, a sua presença na Internet pode em si mesma 

fazer evoluir o seu negócio para o patamar seguinte.

Também a comunicação proativa com os seus clientes e fornecedores se torna mais 

eficaz com o Compass Blue. Avisos de expedição, estado de contratos, envio e receção 

de encomendas, gestão ativa de cobranças...

Além disso, o Compass Blue suporta também o padrão EDI para comunicação 

avançada com os seus parceiros de negócio.

Fique próximo dos seus clientes.



A plataforma Compass Blue permitir-lhe-á implementar uma estratégia integrada e 

vertical de aproximação a novos mercados através da Internet, articulando a sua 

presença online com ligações diretas aos processos de ERP. Esta é cada vez mais uma 

das formas de reorientar o posicionamento estratégico das Empresas.

Precisa de um portal interno, capaz de fornecer à sua equipa técnica em tempo real 

dados sobre os processos que têm em aberto, directamente nos seus smarthphones? 

Eis outra forma de fazer evoluir o seu negócio.

Ou talvez necessite de implementar um processo que permita aos seus clientes 

personalizar os produtos que lhe adquirem, a partir do browser e no seguimento da 

colocação de uma encomenda.

Seja qual for o cenário, a plataforma Compass Blue está apta a fornecer soluções 

capazes de fazer evoluir o seu negócio, também no que toca à acessibilidade e 

interacção com terceiros. 

A comunicação instantânea e universal é o que define a sociedade global em que 

vivemos. Comunicar com o planeta inteiro é tambem uma capacidade natural do 

Compass Blue.

A sua solução compass blue pode levar o seu 
negócio aos quatro cantos do mundo.



Armazéns
Gestão multiarmazém do inventário em tempo real, com localização e 

rota de picking. Picking assistido em mobilidade. Geração de packing 

lists a partir de encomendas de cliente ou outros documentos de 

instrução de saída.

Logística
Rotas de distribuição, emissão de etiquetas EAN a partir de picking, 

tracking em tempo real dos processos de entrega, recolha de provas de 

entrega em mobilidade.

Compras
Todos os processos de aprovisionamento, com cálculo de necessidades,

gestão de contratos, receção de mercadorias e matérias primas e 

registo e valoração contabilística dos movimentos de compra.

Contabilidade geral e analítica com integração total de dados provenientes de outros 

módulos, com lançamentos em tempo real, em bloco ou a pedido. Módulo de obrigações 

declarativas (fiscais). Orçamentação. Balancetes por funções, alfabéticos, comparativos. 

Multi-ano, com ano fiscal diferente de ano civil se necessário. Fechos mensais ou 

trimestrais com cálculo completo de resultados ao longo do ano.

Contabilidade

Produção
Gestão de produção completa, iniciando-se no planeamento. Ferramenta 

gráfica de planeamento de produção. Gestão multi-linha, incluíndo 

processos de controlo de qualidade e validação de produção. Registo de 

incorporação de matérias primas e de horas trabalhadas em tempo real. 

Gestão de lotes e números de série.



Vendas
Gestão de toda a cadeia de venda, desde o registo da oportunidade, 

passando pelo orçamento e encomenda, até à venda em si.

Força de vendas
Aplicação em mobilidade para automação da força de vendas. Consulta 

em mapa e grafico de valores de vendas por cliente, grupo, produto ou 

família. Recolha de encomendas com sugestão baseada em histórico de 

cliente. Relatório diário com indicação de despesas.

Gestão documental completa. Integração com todas as áreas funcionais da empresa. 

Motor de inserção documental com suporte para scanner e arrastamento de ficheiros. 

Pastas virtuais, gerais, pessoais e de processo. Gestão de wokflows e aprovações de 

processos. Ligação de documentos originais da gestão documental a processos do ERP.

Gestão documental

CRM
Gestão integrada de contactos com clientes. Próximo contacto, eventos, 

agenda de contactos partilhada, gestão de leads.

Gestão proativa de cobranças e pagamentos. Envio automático por e-

mail de avisos de vencimento, com ou sem processo de aprovação 

prévio. Reconciliação de conta, cedência de créditos. Previsão de 

tesouraria.

Contas correntes e tesouraria
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