
Visite o Web site Expanda o seu Negócio para saber mais sobre as 
nossas soluções de ERP (Enterprise Resource Planning). 

Saiba mais sobre como a Microsoft poderá ajudar as pequenas e 
médias empresas com a tecnologia adequada às suas necessidades. 

As pequenas e médias empresas líderes utilizam 
a tecnologia para impulsionar o sucesso.

Seja a simplificar a gestão financeira, o inventário 
e as operações, a proteger os dados, a capacitar 
os colaboradores ou a contactar os clientes, as empresas 
modernas partilham estas características comuns.

Cresça eficientemente 
Identifique as tendências e atue com base nelas 
com maior eficiência para promover o crescimento.

Mantenha-se em contacto com os clientes 
Obtenha a vantagem competitiva que resulta do conhecimento dos seus clientes 
e estabeleça contactos aprofundados para estabelecer relações de confiança 
a longo prazo.

Prepare-se para o inesperado 
Proteja a sua empresa e planeie antecipadamente com sistemas que reduzem 
o risco através de controlos de auditoria, proteção de dados, cópia de 
segurança de ficheiros e recuperação após desastre.

Impulsionar a produtividade 
dos colaboradores 
Fomente uma força de trabalho cada vez mais móvel 
para ser produtiva em praticamente qualquer lugar 
e em qualquer dispositivo.
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Se estas informações lhe foram úteis, partilhe.

4 características do 
ModernBiz

Quer precise de ajuda para substituir 
software de contabilidade básico, proteger 
os seus dados ou capacitar uma força de 
trabalho móvel, com a Microsoft poderá 
escolher um caminho próprio para 
a modernidade com 
soluções flexíveis, 
familiares e fiáveis para 
a sua empresa.

O Microsoft Dynamics é uma solução com 
provas dadas que encaixa perfeitamente 
nas necessidades do mercado e que é 
alojada no Azure. Já não temos de nos 
preocupar com servidores, cópias de 
segurança ou atualizações de software, 
agora podemos concentrar-nos na gestão 
do nosso negócio.

P2P Logistics

Fontes: IDC: Successful Cloud Partners. Higher, Faster, Stronger; a Microsoft solicitou e efetuou uma sondagem junto de 1405 consumidores gerais entre 
13 e 16 de setembro de 2013. http://smb.blob.core.windows.net/smbproduction/Content/themes/base/images/SMB_Get2MInfographic_FINAL.pdf

Qual o motivo para as empresas estarem a 
fazer a mudança para a tecnologia moderna?
É uma fonte de vantagem 
competitiva para os pioneiros

Aumenta a produtividade fora do escritório

Liberta recursos de TI para se 
dedicarem a tarefas mais estratégicas

 57%

93%

         60%

Percentagem de consumidores que:

90%

62%

consideram mudar de parceiro de negócio em vez de 
trabalhar com uma empresa com tecnologia desatualizada

apresentam propensão para voltarem 
a fazer negócios com uma empresa 
que utiliza tecnologia moderna

https://twitter.com/MSFTDynamicsERP
https://www.facebook.com/msftdynamics
https://www.linkedin.com/company/microsoft-dynamics
http://www.microsoft.com/pt-pt/dynamics/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp.aspx
http://www.microsoft.com/pt-pt/business/
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