
SOLUÇÕES 
EMPRESARIAIS



Desenho e implementação de 
Infraestruturas multidisciplinares, 

garantindo o funcionamento dos 
sistemas críticos das empresas. À 

elevada experiência adquirida pela 
equipa F3M, alia-se uma constante 

atualização de competências e 
certificações de elevado nível.

INFRAESTRUTURAS 
TECNOLÓGICAS

SOFTWARE DE GESTÃO

A F3M INFORMATION SYSTEMS, S.A. É HOJE UMA DAS 

MAIORES EMPRESAS NACIONAIS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. 

Soluções de gestão com base em 
plataformas inovadoras, ERP's e 

soluções verticais para áreas 
especializadas. Estas soluções são 

potenciadas por serviços de 
consultoria a cargo de uma equipa 

especializada que desenha, 
desenvolve e implementa processos à 

medida de cada cliente.



Vasta gama de produtos PT/MEO 
complementada por serviços de 

consultoria e gestão, suportados 
por uma equipa com larga 

experiência no desenvolvimento 
de soluções profissionais de 

telecomunicações.

TELECOMUNICAÇÕES FORMAÇÃO
CERTIFICADA

O trabalho desenvolvido pela equipa 
F3M Training Centre em prol da 

formação é comprovado pelos 
elevados níveis de satisfação. Os 

temas sempre atuais, os formadores 
qualificados e experientes, a 

equiparação da OCC e a certificação 
DGERT, contribuíram decisivamente 

para este sucesso.



A F3M é Premium Partner da Primavera 

Business Software Solutions, o mais elevado 

estatuto de parceria Primavera. Assegura a 

comercialização e implementação dos 

produtos Primavera e assume-se no 

mercado como um integrador de soluções, 

funcionando como um fornecedor global dos 

seus clientes na área de software.

Ferramentas de Reporting

Business Analytics O�ce Extensions Fiscal Reporting

Serviços Cloud/ Mobile

Faturação eletrónica  Aprovação de work�ows Informação de RH Pagamentos eletrónicos Muitos outros

Restauração

Construção

Retalho

Retalho de Moda

Soluções para indústrias 
especí�cas como:

ERP

Previsão de 
Cash Flow

Projetos

Controlling

Gestão de 
Contratos

Instrumentos de Gestão

Recursos 
Humanos

Ativos e 
Equipamentos

Recursos

Produção

Dados 
Técnicos

Planeamento

Controlo

Área 
Financeira

Contas 
Correntes

Bancos

Contabilidade

Logística

Compras

Gestão de 
Inventário

Gestão de 
Materiais

Vendas

POS

Marketing 
e Vendas

Contactos e 
Oportunidades

Soluções Especializadas

Vendas em 
Mobilidade

Gestão da 
Manutenção

Gestão da Qualidade

SOFTWARE 
DE GESTÃO 
PRIMAVERA



INTEGRAÇÃO 
DE SOLUÇÕES

Gestão de 
Armazéns

Auto-Venda/
Pré-Venda/

Catálogo 
Digital

Gestão 
Documental e 
Colaborativa

Assiduidade/ 
Controlo 
Acessos

Portais e 
Web Design



CONSULTORIA
Formação em âmbito de 

projeto
Formação à medida

Formação de reciclagem
Formação Presencial e 
Online (Live Meeting)

FORMAÇÃO

Suporte dedicado e exclusivo a 
software 

Portal do cliente
Disponibilidade de resposta

Resolução atempada dos 
incidentes

Acompanhamento online da 
assistência prestada

SUPORTE

REENGENHARIA DE 
PROCESSOS

Diagnóstico de situação e 
oportunidades de melhoria
Definição e planeamento de 

medidas de otimização 
Acompanhamento de 

proximidade
Visão integrada negócio / 

processo / solução de 
software

Atuação estratégica 
Otimização geral

DESENVOLVIMENTOS 
ESPECÍFICOS

METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 
DE  SOFTWARE 

Gestão do projeto 
Gestão da mudança

Análise de requisitos do cliente
Instalação e configuração

Migração de dados
Formação

Acompanhamento no arranque da solução
Clareza e envolvimento de todas as partes

Redução e controlo do risco
Maximização do Retorno do

 Investimento (ROI)

IMPLEMENTAÇÃO

Desenvolvimento de soluções com valor 
acrescentado, interativas e dinâmicas

Integração com o ERP Primavera
Resposta a necessidades específicas

Personalização
Funcionalidades Extra

Integração de sistemas e outros software
Aproveitamento Tecnológico







PARCERIA PRIMAVERA

Especialização 
da equipa 
comercial/
pré-venda

Consultoria 
técnica e de 
suporte de 

valor 
acrescentadoEquipa de 

programação 
para 

customização e 
desenvolvimento

à medida
Ranking dos 
10 maiores 
parceiros

18 anos
de parceria

Parceria em 3 
Mercados 
[Portugal, 
Angola e 

Moçambique]



CERTIFICAÇÕES

Logística: 
compras, 

vendas, gestão 
de stocks

Tesouraria 

Financeira

Recursos 
Humanos

Ativos

Construção

Produção

Gestão e 
Manutenção 

de Ativos



Gestão de 
Armazéns

Serviços 
Técnicos

OMNIA 
Platform

Business
Analytics



Primavera

SERVIÇOS TÉCNICOS
Profundamente integrado com as outras 

áreas do ERP PRIMAVERA, nomeadamente 

com as Compras, Vendas, Stocks e Gestão de 

Contratos, o módulo de Serviços Técnicos 

PRIMAVERA cobre as necessidades das 

empresas que prestam serviços de pós-venda 

ou de cariz técnico. 

Através deste produto é possível gerir os 

objetos que podem ser alvo de intervenções 

técnicas; emitir e controlar contratos de 

prestação de serviços; definir planos de 

intervenções; registar pedidos de assistência; 

efetuar o planeamento / agendamento de 

processos / intervenções planeadas e 

ocasionais; aceder a bases de dados de 

questões mais frequentes; faturar serviços e 

artigos consumidos. 



Os mapas e consultas de informação incluídos na solução, 

permitem conhecer o negócio em detalhe e, com base nessa 

informação, tomar as melhores decisões estratégicas.

De um modo simples, imediato e sempre atualizado, permite o 

acesso a listagens de intervenções, mapas de custos das 

intervenções entre outras análises que auxiliam a gestão do 

negócio, nomeadamente a dispor de um controlo total da 

eficiência e rentabilidade do departamento técnico.

Serviços Técnicos CRM

Logística

Contabilidade

Análises, Mapas e Explorações

Oportunidades de Venda

Inventário

Vendas 

Compras

Intervenções

Processos/Intervenções Knowledge Base

Planeamento

Planos de Intervenções

Contratos Objetos de Serviço Recursos

Pedidos de Assistência

Planos de 
faturação

Planos de 
Intervenções

Caracteristicas  
Variáveis

Objetos - 
Hierárquicos

Secções Técnicas

Técnicos



VIRTUALIZAÇÃO DE 

DATACENTERS

SISTEMAS DE GARANTIA 

À CONTINUIDADE DE 

NEGÓCIO

ESTRUTURAS DE 

BACK-OFFICE

SEGURANÇA E 

CONECTIVIDADE 

EMPRESARIAL
Virtualização de 
processamento de dados
Virtualização Aplicacional
Visualização de Storage

Salvaguarda de Dados
Disaster Recovery
Alta Disponibilidade

Firewall
Filtragem de Conteúdos
VPN
Segurança ativa e passiva
Mobilidade

Postos de Trabalho
Printing
Terminais e virtualização 
de workstations
Lincenciamento Microsoft

NETWORKING 

INTEGRADO 

E CONVERGENTE

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

A F3M conta com uma equipa especialista e com parcerias certificadas, capaz de desenhar, implementar e manter 

soluções globais de infraestruturas, desenvolvidas à medida da realidade de cada organização.

O desenho e a implementação tecnológica das soluções são realizados com base nos requisitos, dimensão e potencial 

de crescimento de cada cliente.

Análise do 
funcionamento 
da organização

Determinação 
das necessidades 
a curto, médio e 

longo  prazo

Definição da 
estratégia de 

atuação

Desenho da 
Solução

Implementação

Gestão e 
Manutenção

INFRAESTRUTURA 
TECNOLÓGICA



Competência alargada que visa garantir o funcionamento 
dos sistemas críticos das organizações e a manutenção 
continuada das infraestruturas tecnológicas.

•  Implementação de soluções
•  Acompanhamento pós-implementação
•  Manutenção planeada e contínua
•  Manutenção preventiva
•  Vigilância
•  Monitorização remota
•  Auditorias

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE CONSULTORIAÁREAS DE ATUAÇÃO

•  Plataformas de processamento de dados baseadas em    
    servidores físicos e virtuais;
•  Sistemas partilhados de armazenamento de dados;
•  Constituição de camadas aplicacionais integradas sob 
    sistemas de Disaster Recovery, sistemas de alta   
    disponibilidade e salvaguarda de dados;
•  Segurança Ativa e Comunicações;
•  Consultoria e Serviços de TI.



Sistema de Acompanhamento 
e Monitorização Remota da 
infraestrutura tecnológica da 
Organização.

Está assente em mecanismos 
automáticos de Alerta em 
Tempo Real de todas as ocorrências 
que  comprometam o regular 
funcionamento dos Centros  de Dados.

Permite 
prevenir 

ocorrências.

Vigilância 
Continua dos 

Processos 
automáticos de 
Salvaguarda de 

Dados.

Melhoria da 
produtividade 

das Empresas / 
Organizações.

Garantia de 
um Centro 
de Dados

atualizado 
e em pleno 

funcionamento.

Aumento da 
eficácia dos 

seus recursos 
de TI.

Redução de custos 
decorrentes de

Down-Time não 
programado.

Assegura taxas 
de UP-Time 

muito 
elevadas.

Garantia 
de um 

acompanhamento 
constante.

VANTAGENS

CONFIANÇA  |  MONITORIZAÇÃO  |  SEGURANÇA



SOLUÇÕES 
WEB E DE 
DESIGN

SEJA QUAL FOR A 
DIMENSÃO DO SEU 

NEGÓCIO, A F3M TEM AS 
SOLUÇÕES DINÂMICAS E 

FLEXÍVEIS INDICADAS 
PARA O SEU SITE.

Conceção de website dinâmico;

Estruturação segundo menus de 

fácil acesso à informação;

Área de backoffice que permite 

ao cliente criar cconteúdos no 

seu site;

Design profissional.



PARCERIAS

A F3M tem desenvolvido 
uma rede de parcerias 

visando a disponibilização de 
um conjunto de soluções e 
de serviços mais alargados 

ao cliente e que respondam 
às suas especificidades.



Tão importante quanto 
escolher a solução de 

gestão / ERP adequada 
é selecionar o parceiro certo.



F3M Information Systems, S.A. 
Braga  |   Lisboa  |  Luanda  |   Maputo

Head Office
Tel. (+351) 253 250 300
E-mail: contacto@f3m.pt

Lisbon Branch
Tel. (+351) 213 636 271
E-mail: info@f3m.pt
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