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A necessidade de mobilidade da equipa comercial e de uma elevada 
disponibilidade, apontava para adoção de uma solução sustentada 
na web. Neste sentido, a opção recaiu sobre a plataforma Primavera 
Omnia, baseada na cloud e integrável com o ERP Primavera.

Esta solução visa auxiliar as empresas na transformação digital dos 
seus negócios. As funcionalidades foram adaptadas às necessidades 
do cliente permitindo que os vendedores, com recurso a um tablet ou 
smartphone, num ambiente responsivo, passassem a ter acesso a 
informação chave para a prossecução das suas tarefas diárias. Essa 
informação vai desde as últimas encomendas do cliente, e respetivo 
ponto de situação, os artigos mais vendidos, a ficha do cliente, até ao 
ponto de situação das contas correntes, várias outras informações 
são possíveis de obter. 

As encomendas são de imediato integradas no ERP, procedendo 
a parte administrativa à sua aprovação e encaminhamento para 
produção.

Com a implementação desta solução, para além da disponibilidade 
da informação que a equipa comercial necessita e quando dela 
necessita, consegue-se uma maior integração no processo de 
encomenda, acelerando-o e evitando redundâncias e erros.

. 1 .
Disponibilizar informação de negócio à 

equipa comercial e sempre que necessite.

. 2 .
Melhor a ligação entre equipa comercial e 

backoffice de vendas.

. 3 .
Eliminar tarefas administrativas e 

redundantes.

. 4 .
Acelerar e otimiza processos.

A EMPRESA
OS DESAFIOS OS BENEFÍCIOS

A SOLUÇÃO . OMNIA SALES

A Soguima é uma empresa nacional líder na 
produção de produtos congelados. Da sua 
carteira de produtos, constam bacalhau, 
pescado, pré-cozinhados (incluindo vegan) e 
sobremesas. 

As suas marcas são reconhecidas como a 
Reymar, a Pescamar, a Miminho ou a 
Veegann.

Tendo como clientes a grande distribuição, 
pequenas e médias empresas na área do 
retalho, o acompanhamento ao cliente é 
efetuado por uma equipa de 6 vendedores 
cobrindo mais de 30 países em 4 continentes.
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. 1 .
Melhoria do serviço prestado ao cliente.

. 2 .  
Redução do trabalho burocrático, com 

lançamento de encomendas, entre  01h00 a 
01h30 por dia.

. 3 .
Redução em 60% dos erros e alterações nas 

encomendas.

. 4 .
Redução em 90% dos emails e contactos 

telefónicos, com o backoffice para pedidos de 
informações.

A aposta na solução OMNIA SALES permitui desenvolver um 
novo olhar sobre processo de gestão da empresa, focando a 

nossa atenção e ação nas áreas em que a melhoria da 
resposta às solicitações dos clientes é mais efetiva.

MELHORAR 
A PERFORMANCE DE 
PRÉ-VENDA DA EMPRESA


