
Software de gestão de topo 
para PMEs que querem vencer

Desde 846.800 AKZ/Ano*



Agora já não precisa de fazer 
um elevado investimento inicial 
para aceder a tecnologia de 
topo. 

A PRIMAVERA proporciona 
exclusivamente aos gestores 
africanos o acesso a um 
sistema de gestão empresarial 
líder de mercado, sem 
necessidade de investirem 
tudo de uma só vez.

Por apenas 
846.800 AKZ/Ano 
2 Utilizadores

Com a solução PRO Suite, tem à sua 
disposição todas as potencialidades 
de um software de última geração, 
acessível através de um modelo de 
subscrição anual. Basta efetuar a 
adesão, e de imediato passará a 
usufruir de todo o potencial da 
tecnologia utilizada pela maioria 
das empresas africanas.

Além do investimento em fases, à 
medida que os resultados vão 
surgindo, usufrui ainda das garantias 
de evolução contínua da solução, quer 
no que respeita à incorporação de 
novas funcionalidades, quer na 
agilização do cumprimento das 
obrigações fiscais.

Por apenas 
1.051.200 AKZ/Ano 
4 Utilizadores 

Uma solução
de gestão global
com um custo 
parcial



Uma gestão bem-sucedida depende 
muito da qualidade da informação que 
serve de suporte às decisões. Para que 
essa informação seja sólida, fidedigna e 
de confiança absoluta, é indispensável 
uma gestão integrada de todas as áreas 
de negócio.

Adicione rigor à 
informação com 
uma gestão 
integrada do 
negócio

Com a solução PRO Suite, obtém uma gestão integrada das áreas Comercial, 
Logística, Contabilística e de Recursos Humanos da sua empresa. 
Os resultados são evidentes:

Rapidez no tratamento dos 
processos administrativos

Eliminação dos erros e 
de tarefas repetitivas 

Agilidade no tratamento 
de processos de compra 
e inventário 

Eficiência na gestão dos 
processos de venda

Rapidez no tratamento dos 
processos contabilísticos e 
rigor da informação

Controlo global das contas 
correntes de clientes e 
fornecedores

Transparência e rigor nos 
movimentos de tesouraria

Prontidão na resposta às 
obrigações legais e fiscais 

Celeridade nos processos 
administrativos de gestão 
dos recursos humanos

Máxima rentabilidade 
do seu negócio



Garanta a solidez 
do seu negócio 
com uma gestão 
coesa e integrada
Conte com um parceiro de 
negócio sempre ao seu lado.

No sistema de gestão PRO Suite 
encontrará uma alavanca para o seu 
negócio. E se precisar de ajuda, poderá 
contar sempre com o apoio de uma equipa 
local e de uma rede de parceiros dispersos 
por todo o território nacional, focados e 
dedicados ao crescimento do seu negócio.

Conduza a sua empresa
a um novo patamar.
A PRO suite é o caminho
seguro para crescimento 
do seu negócio.



Sobre a PRIMAVERA

Atualmente as soluções da PRIMAVERA são utilizadas por 
uma vasta carteira de clientes de referência como: 

A PRIMAVERA Business Software Solutions 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 está presente em Portugal, Espanha, Angola, 
Moçambique e Cabo Verde.

Com operações no mercado africano desde 1996, e uma ampla rede de parceiros 
que garantem uma relação de proximidade com cada um dos nossos clientes, a 
PRIMAVERA é o parceiro tecnológico de confiança de inúmeras organizações de 
referência que atuam nos diversos setores de atividade.


