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     (...) A solução Microsoft Dynamics Nav, veio dotar a 
nossa organização de inovação e competência em sistemas de 
informação com fortes capacidades de gestão. Conseguimos 
suportar o nosso objectivo, permitindo a automação de processos 
que por si não geram valor.
OptimizámosOptimizámos a dicotomia tecnologia/pessoas através da 
consolidação das nossas práticas da Gestão de Recursos Humanos, 
revelando-se um elemento facilitador e dedigno dos nossos 
processos, não só em Portugal como também em Espanha (...).

Dr. Hugo Nunes, Resp. Recursos Humanos

   (…) “A solução implementada assegurou uma 
redução signicativa nos procedimentos administrativos, 
libertando os nossos recursos para outras tarefas.” (…) 

Drª. Paula Soares, Dir. Recursos Humanos

(…) “O acesso aos dados foi uniformizado e com isso 
conseguiram-se importantes ganhos de eciência e uma 
maior abilidade da informação.” (…) 

DDr. Mário Lopes, Resp. Aplicações

 As soluções certicadas para Microsoft Dynamics são exaustivamente testadas 
e validadas, sendo que a Certicação só é atribuída após 
recomendação de pelo menos 10 empresas clientes da respectiva 
solução. Esta Certicação qualica desta forma o AddOn em 
questão como a solução ideal para a sua área.

(…) “A escolha assentou também por dar maior exibilidade aos utilizadores, 
maior capacidade de desenvolvimento e maior facilidade de integração com 
outros sistemas que existem ou possam vir a existir no Grupo. Por outro lado, 
permitiu uma maior racionalização dos meios humanos afectados a esta área, 
nomeadamente na criação de tempos de maior dedicação a outras funções, tais 
como higiene e segurança no trabalho. A informação para gestão de recursos 
humanos é mais célere e credível.” (…)

DDr. Paulo Guerreiro, Coordenador Área Pessoa

(…) “O NavHR foi uma das soluções informáticas que 
se adequou à dimensão, versatilidade e dinâmica da 
Einhell Portugal. O crescimento da actividade nos 
últimos anos, conjugada com os nossos padrões de 
controlo e planeamento exigiam uma solução 
inovadora e robusta. Hoje todos os nossos 
colaboradores reconhecem a abilidade e o 
popormenor da informação contida neste módulo, e 
tal vem a revelar-se igualmente no desempenho da 
Einhell.” (…)

Dr. André Borges, Dir. Financeiro
(…) “A escolha assentou também por dar maior exibilidade aos 
utilizadores, maior capacidade de desenvolvimento e maior 
facilidade de integração com outros sistemas que existem ou 
possam vir a existir no Grupo. Por outro lado, permitiu uma 
maior racionalização dos meios humanos afectados a esta área, 
nomeadamente na criação de tempos de maior dedicação a 
outras funções, tais como higiene e segurança no trabalho. A 
ininformação para gestão de recursos humanos é mais célere e 
credível.” (…)

Dr. Paulo Guerreiro, Coordenador Área Pessoal

(…) “Numa semana começámos a processar salários! Todo o 
processo foi orientado à optimização de operações, 
implementação rápida e cumprimento de requisitos legais.” 
(…)

Dr. Rui Graça, Dir. Administrativo e Financeiro

TESTEMUNHOS NAVHR

 O NAVHR, a solução desenvolvida e implementada pela Arquiconsult para a 
área de Recursos Humanos, é o primeiro e único AddOn português em 
Microsoft Dynamics a obter a Certicação CfMD, garante do cumprimento dos 
mais altos standards da Microsoft na avaliação de soluções dos seus parceiros.

  O NAVHR é também o AddOn de Dynamics NAV mais vendido em Portugal, 
recomendado por mais de 30 clientes e contando já 7 anos de utilização no 
mercado, sendo a única solução completa de Recursos Humanos no universo 
Microsoft Dynamics. 
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(…) “O NavHR permitiu-nos suprir as nossas necessidades na área 
de Recursos Humanos, não apenas no que constituem 
obrigações legais e do processamento mas também de 
capacidade de gestão. A gestão de Recursos Humanos não se 
esgota nos vencimentos e requisitos legais. A solução da 
Arquiconsult garante uma caracterização efectiva dos processos 
de recrutamento, bem como uma análise criteriosa às 
qualicaqualicações e necessidades dos nossos recursos.” (…)

Dr. Nuno Guedes, Responsável Informático
(…) “A adaptabilidade do módulo à nossa realidade permitiu uma 
integração entre os Recursos Humanos e as áreas de Clientes e de 
Marcação de Consultas, com evidentes ganhos de eciência pela 
eliminação de redundância nos processos administrativos. O 
NavHR foi a resposta à nossa necessidade de exibilidade na área 
de Recursos Humanos, dada a aplicação do acordo colectivo da 
TAP e, ao mesmo tempo, o importante peso dos trabalhadores 
independeindependentes na nossa estrutura. Processos complexos como a 
determinação da compensação das baixas passaram a ser do 
domínio exclusivo do software.” (…)

Dr. António Ramos, Dir. Financeiro

(…) Em termos de processamento salarial, 
apesar de os processos serem comuns ao 
grupo, o NAVHR demonstrou ter a 
exibilidade suciente para se adaptar às 
diferentes realidades, legais e de negócio, 
típicas de empresas com áreas de negócio 
tão diferentes (…)

(...)(...) O Sucesso desta Implementação 
passou por três Vectores Fundamentais, a 
qualidade do Produto NAVHR, o 
seguimento de uma metodologia de 
implementação comprovadamente 
ganhadora e numa equipa de projecto 
coesa, motivada e focada nos objectivos 
denidos (…)denidos (…)

Drª Isabel Conceição, Administradora

(…) “ Foi um processo bastante rápido e em menos de um mês 
estávamos a processar vencimentos! Além da rapidez na 
implementação do sistema foi importante para nós assegurar que 
todos os requisitos legais eram cumpridos.” (…)

Dr. Rui Peres, Dir. Financeiro

(…) “O NavHR permite a agregação de toda a informação na 
mesma base de dados, possibilitando o seu ecaz 
processamento, quer para a tomada de decisão na gestão e 
organização da empresa, quer como resposta às imposições 
legais.” (…)

Dr. Paulo Couto, Administrador

(…) “Temos neste momento uma 
solução de Gestão de Recursos 
Humanos única e abrangente, desde o 
recrutamento até à avaliação de 
desempenho, passando pelo 
processamento de salários e o controlo 
de formação. A solução implementada 
pepermitiu-nos centralizar a informação 
outrora existente em vários suportes. 
Tarefas que no passado dependiam de 
outsourcing estão agora ao nosso 
alcance.” (…)

Drª. Alexandra Pedro, HR Manager

(…) “A implementação foi muito 
rápida, cerca de 10 dias, tendo em 
consideração o nível de adaptação à 
nossa realidade. Conseguimos 
colmatar algumas das nossas 
principais preocupações, que se 
centravam na integração com a 
cocontabilidade e consequente 
rastreio, bem como o controlo de 
absentismo. Também a metodologia 
adoptada, centrada na informação 
On-Job, nos ajudou a ganhar a 
conança e o domínio da aplicação, 
que neste momento nos deixam 
ccompletamente autónomos.” (…)

Drª. Mónica Veiga, Dir. Financeira
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