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A NOSSA HISTÓRIA
A Vimaponto é especializada no fornecimento de soluções tecnológicas para
o mercado empresarial, com 30 anos
de experiência no desenvolvimento,
instalação e implementação de sistemas
de informação especialmente vocacionados para mercado empresarial,
a Vimaponto detém uma apreciável
base instalada de clientes que utilizam
as soluções por si implementadas.
A Vimaponto apresenta uma estrutura sólida, oferecendo aos seus clientes
elevadas garantias de credibilidade e
continuidade, sendo PME Líder desde
2010 e PME Excelência desde de 2014.
Ao longo da sua atividade, a Vimaponto foi adquirindo experiência e
know-how na elaboração de soluções
para varias áreas de negócio, com o
objetivo de otimizar e rentabilizar
o investimento de cada cliente.

Asseguramos uma
relação de confiança
permanente com todos
os nossos clientes.
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SOLUÇÕES VIMAPONTO

QUEM SOMOS
• A Vimaponto é especializada no
fornecimento de soluções tecnológicas para o mercado empresarial.
• Desde do inicio de atividade em
1986 que procuramos sempre ter as
melhores parcerias de modo a ir ao
encontro das necessidades dos
nossos clientes.
• Temos como foco principal o
Cliente e as suas necessidades, onde
propomos um elevado retorno do
investimento em TI
• Somos um empresa dinâmica que
aposta fortemente na especialização
tecnológica e temos uma cultura de
exigência, qualidade, agilidade,
flexibilidade e apetência pela
inovação e mudança.
• A Vimaponto apresenta-se como
um fornecedor global, capaz de
implementar soluções chave na mão
desde da infra-estrutura até ao nível
aplicacional de gestão e produção.

Mercados:
Indústria Têxtil,
Calçado, Cartonagem,
Metalomecânica,
Construção Civil,
Distribuição, Comércio,
Retalho e Serviços.

TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS
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O QUE FAZEMOS
Sistemas Gestão
Implementação de soluções
Primavera, VMP Plan, MSS,
Parteico...

Desenvolvimento
Desenvolvimento de soluções
para as áreas produtivas. Desenvolvimento de soluções à
medida.

Infra-estrutura
Soluções de virtualização,
disaster recovery, segurança,
acessos, vídeo e voz...

Impressão
Soluções de impressão OKI,
centro de assistência técnica
(zona norte).

1

Cria
do Pr

5
Expedição
do Produto

4
Subcontratação
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VMP PLAN:
GESTÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

1

ação
roduto

2
Aquisição
de materiais

3
Planeamento
Produtivo

O setor da indústria é constantemente
confrontado com a necessidade de
otimizar processos de modo a aumentar
a competitividade e a rentabilidade.
O VMP Plan e o ERP Primavera são
uma solução de gestão completa que
abrange toda a organização desde a
produção até à gestão de topo
A solução VMP Plan promove toda a
gestão do ciclo de produção de modo
totalmente integrado, eliminando as
tarefas mais morosas e de menor valor
acrescentado. Abrange todos os
processos produtivos desde a criação
do produto, passando pela aquisição
das matérias-primas, planeamento
produtivo, subcontratação até à expedição do produto final.
O VMP Plan resulta de mais de 25
anos de experiência no setor produtivo
onde foram incorporados um conjunto
de processos standard aliados a uma
flexibilidade que permite a implementação em variadas indústrias.

Módulos Específicos:
Indústria Têxtil,
Calçado, Cartonagem
e Metalomecânica.

SOLUÇÕES VIMAPONTO
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OUTRAS SOLUÇOES VMP
VMP Tecinfo
O VMP Tecinfo é uma solução para
gestão e controlo da produção e tem
como objetivo otimizar e obter a
máxima rentabilidade de todo o
processo de produção. A solução é
constituída por software e terminais,
que são integralmente desenvolvidos
em Portugal, e encontra-se
implementada em várias empresas
líderes do sector apresentando altos
níveis de fiabilidade.

Principais caraterísticas:
• Recolha por WiFi
• Monitorização em tempo real
• Análises quantitativas
• Gestão de consumo energético
• Integração com Sistemas
de Gestão

• Adaptável a várias indústrias
• Aplicável a qualquer tipo de
máquina de produção

TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS
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VMP T2P Panificação

VMP Mobile

Solução sectorial para completar as
empresas da área da panificação.

Resposta a todas as necessidades
de Logística de Armazém.

• Gestão de entregas e contratos
• Emissão automática de Guias e

• Receção, Saídas, Inventários,

ordens de produção

Picking, Compras e Vendas

• Mobilidade total nos Processos
do Armazém PDA ou Tablet

• Funcionamento Online com
o ERP Primavera

T2P CBL
VMP T2P CBL
Solução de importação dos movimentos de vendas a partir do ficheiro SAFT
para o módulo de Contabilidade do
Primavera.

• Criação de contas de terceiros
automáticas;

• Parametrização por empresa;
• Parametrização de contas com
seleções diversas;

• Possibilita abertura de clientes,
com verificação/correção;

VMP Geradoc
Integração de forma simples de todos
os tipos de documentos para o
Software de Gestão PRIMAVERA.

• Integração a partir de qualquer fonte

de dados (SQL, Oracle, AS400, Excel,
Txt, etc.)
• Integração de todos os tipos de
documentos (Vendas, Encomendas,
Tesouraria, Compras, Stocks)

SOLUÇÕES VIMAPONTO
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SOLUÇÕES PRIMAVERA
A Primavera

A Parceria

A PRIMAVERA – Business Software
Solutions, S.A. é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções
de gestão e plataformas para integração
de processos empresariais.
Com uma equipa experiente e altamente qualificada de 280 colaboradores, a PRIMAVERA BSS está presente
em Portugal, Espanha, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Emirados Árabes Unidos.
A PRIMAVERA BSS posiciona-se como
um parceiro e fornecedor de excelência
de soluções tecnológicas que visam
ajudar os atuais 40 mil clientes a gerir
os seus negócios.
A PRIMAVERA BSS distingue-se pela
inovação contínua das suas soluções,
através de uma política de investimento
em Investigação e Desenvolvimento e
da participação da sua massa crítica
em programas de I&D de centros de
investigação e universidades.

A Vimaponto é PRIMAVERA Premium
Partner e possui competências para
implementar sistemas de informação
de elevada complexidade. Destaca-se
também pela capacidade de efetuar
desenvolvimentos adicionais às soluções
PRIMAVERA, à medida das necessidades
específicas de cada cliente. Detêm ainda
competências na integração de diversos
sistemas de informação.
Detém nos seus quadros equipas
especializadas, com competências
certificadas pela PRIMAVERA nas áreas
da argumentação, comercialização,
implementação e suporte à solução
PRIMAVERA Executive, desenhada
para empresas de grande dimensão.
A Vimaponto acumula o estatuto de
PRIMAVERA Solutions Partner conciliando o desenvolvimento de soluções
complementares com a atividade de
representação comercial da PRIMAVERA.
Desenvolve soluções de gestão
complementares à oferta PRIMAVERA,
sob a forma de add-ons que integram
com as soluções PRIMAVERA. Estas
soluções poderão integrar com um ou
vários produtos/ plataformas da PRIMAVERA e serão certificadas pela PRIMAVERA de acordo com as suas caraterísticas
e profundidade de integração.

Serviços Cloud/ Mobile
Faturação eletrónica

Aprovação de workflows

Informação de RH

Pagamentos eletrónicos

Muitos outros

Soluções para
indústrias específicas
como:

ERP
Construção

Marketing
e Vendas

Gestão de
Materiais

Área
Financeira

Produção

Contactos e
Oportunidades

Logística

Contas
Correntes

Dados
Técnicos

Vendas

Compras

Bancos

Planeamento

POS

Gestão de
Inventário

Contabilidade

Controlo

Soluções Especializadas
Gestão da
Manutenção
Vendas em
Mobilidade
Gestão da Qualidade

Retalho

Retalho de Moda

Restauração
Recursos

Instrumentos de Gestão

Recursos
Humanos

Previsão de
Cash Flow

Controlling

Ativos e
Equipamentos

Projetos

Gestão de
Contratos

Ferramentas de Reporting
Business Analytics

Office Extensions

Fiscal Reporting

SOLUÇÕES VIMAPONTO
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INFRA-ESTRUTURA

Virtualização
de Data Centers

• Virtualização de Servidores
• Virtualização Aplicacional
• Virtualização de Storage

Sistemas de Garantia
à continuidade de
Negócio

• Salvaguarda de Dados
• Disaster Recovery
• Implementação de alta

Networking Integrado
e Convergente

• Rede estruturada (LAN)
• Redes Wireless Empresariais
• Voz sobre IP
• Rede de Storage (SAN)
• Rede Corporativa (WAN)

Estruturas
de Back-office

Segurança e
Conectividade
Empresarial

disponibilidade

• Postos de trabalho
• Terminais e virtualização
de workstations

• Licenciamento Microsoft
• Firewall
• Filtragem de conteúdos
• Segurança ativa e passiva
• Mobilidade

TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS
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SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO: OKI
A OKI desenvolveu as Smart Managed Document Solutions, um conjunto de
soluções flexíveis que permitem a empresas de todas as dimensões otimizar o seu
parque de impressão e os seus fluxos de trabalho documentais.

Smart Managed
Page Services (CXP)
As empresas consideram que o custo
mais elevado na área da impressão
advém do investimento no próprio
equipamento. Mas esquecem os
gastos habituais que superam o custo
dos equipamentos! O programa
Smart Managed Page Services (Custo
por Página) da OKI permite reduzir
os custos de impressão até 30%.

Entrega Gratuita de
Consumíveis In-House
Esqueça as preocupações e gastos
extra com manutenção; as reparações
das impressoras ou multifuncionais.
O programa Custo por Página inclui
todos os custos adicionais de
manutenção, serviço técnico ou
peças necessárias durante o período
do contrato! A melhor oferta para as
PMEs e uma clara poupança para a
sua empresa.

Garantia on-site
A garantia e segurança dos nossos
equipamentos baseiam-se na qualidade dos nossos produtos, em
processos de fabrico que respeitam o
ambiente e nas peças e componentes
mais robustos e fiáveis do mercado;
na realidade, somos o único fabricante que oferece garantia para as
cabeças de impressão LED durante
a vida útil dos equipamentos.

Contratos Flexíveis
Respondemos às necessidades da
sua empresa adaptando a duração
dos contratos de Smart Managed
Page Services (CXP) de 3 a 5 anos,
conforme preferir. O programa Smart
Managed Page Services da OKI é a
solução mais rentável para as empresas pela poupança que permite e
pela comodidade única que oferece.

SOLUÇÕES VIMAPONTO
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SERVIÇOS
Consultoria

Assistência Técnica

A Vimaponto dispõe de equipas
multidisciplinares de consultores,
com know-how em diversas áreas
de negócio:

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 Vimaponto oferece assim conjunto de serviços formatados para a
eficiência, facilidade de acesso e com
uma resposta rápida e eficaz, visando
completar o ciclo de usabilidade de
um sistema de informação. Prestamos
assistência online, com planos de
suporte por contrato global ou
pontual, remotamente e nas instalações do cliente.

• Plataformas, Infra-estrutura
e Comunicações

• Sistemas e Aplicações
• Evolução Tecnológica
e planeamento

Em conjunto com o cliente fazem
o levantamento das necessidades,
identificam problemas e sugerem
soluções e formas de ação.
Em cada projecto de Consultoria,
a Vimaponto centra-se nas necessidades e prioridades do cliente e
envolve-se com os colaboradores da
organização em causa, pois acredita
que os bons resultados dependem
essencialmente do estabelecimento
de parcerias sólidas e de confiança
onde se possa realmente transferir
know-how.
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Desenvolvimento
O desenvolvimento de software na
Vimaponto combina as necessidades de
gestão e operacionais dos clientes com
o conhecimento e experiência acumulada dos nossos consultores no desenho
e na integração de sistemas de gestão.
O Departamento de Desenvolvimento
tem sido um dos pilares do crescimento
da empresa e é um fator diferenciador
na abordagem ao mercado.

A nossa mensagem para
o Cliente é “Sonhe que nós
desenvolvemos“.

Velocidade
Robustez
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A diferenciação faz-se essencialmente
pela capacidade de adaptação de
soluções standard ao negócio do
Cliente, através da criação de add-ons,
de soluções verticais integradas com os
standards, e também pela capacidade
de integração entre vários sistemas que
a Vimaponto elegeu como uma área
nobre na sua oferta.
A Vimaponto possui uma vasta tradição de desenvolvimento de software,
com especialização na área da indústria.

A chave do
negócio

Vimaponto

Equipamentos e Serviços
de Informática, S.A.
Rua dos Estoleiros, nº304
Polvoreira
4835 – 163 Guimarães
T 253 424 570
F 253 514 704
www.vimaponto.pt
geral@vimaponto.pt

