
O sector industrial enfrenta um constante desafio em aumentar a sua rentabilidade, 
elevando os seus níveis de qualidade, reduzindo custos e melhorando em rapidez
e agilidade. Este grau de exigência torna essencial um total controlo do processo 
produtivo, desde a procura de matérias-primas, passando pela transformação, 
e culminando com a colocação do produto no mercado. A gestão integrada do ciclo 
produtivo, com uma real adequação da oferta à procura, e uma análise atenta dos 
indicadores de negócio, são fatores críticos de sucesso nas empresas industriais.

Soluções para Indústria

O que dizem os nossos Clientes

Com larga experiência no sector industrial, desde as indústrias extrativas à 
transformadora, com clientes na indústria agro-alimentar, têxtil e calçado, química, 
mecânica, eletrónica, automóvel, entre muitas outras, a ARTSOFT disponibiliza 
soluções que respondem às necessidades específicas do sector industrial.

Com o ARTSOFT terá o controlo integrado e em tempo real de todo o ciclo de produção, 
desde as encomendas de matérias-primas, passando pela fábrica, até ao cliente. 
Encomendas, ordens de fabrico, cálculo das necessidades de produção face à procura, 
gestão de artigos compostos, rastreabilidade, rateio, gestão de stocks, são algumas 
entre as muitas das funcionalidades específicas que disponibilizamos para este sector. 
Porque fornecemos soluções globais, todos os processos produtivos podem ser 
integrados com as outras áreas da empresa - contabilidade, financeira, logística, 
administrativa, entre outras - ficando assim a empresa com todos os processos 
automatizados e permitindo análises completas e detalhadas que sustentam a 
tomada de decisão informada.

Com o ARTSOFT é agora possível “saber em tempo real o tempo de produção de cada produto,
quem o produziu, quantidades de produto aplicado, excedente e sobras”.

“A disponibilização de ferramentas para desenvolver ou alterar listagens (90% das listagens 
foram ajustadas à nossa medida), aliada à capacidade de exportação para diversos formatos, 
permitiu-nos uma comunicação mais rápida e e�ciente.” 

Nuno Vicente — Gerente   

Miguel Lourenço — Gerente 



Necessidades

A Sports Partner sentia a necessidade de gerir e 
medir os processos produtivos, das diferentes áreas 
de negócio.  
Com o crescimento da empresa, a informação 
encontrava-se dispersa em diferentes aplicações, 
havendo a intenção de unificá-la numa única 
solução. 
Para uma melhoria da gestão global da empresa, foi 
identificado como prioritário o controlo em tempo 
real de todo o processo produtivo, desde a aquisição 
de matérias primas à sua transformação em produto 
acabado, tornando esta informação disponível em 
qualquer lugar.

Solução Implementada

Gestão da Produção
Gestão Comercial

Solução

A solução de Gestão de Produção ARTSOFT, tornou 
possível “saber em tempo real, o tempo de produção 
de cada produto, quem o produziu, quantidades de 
produto aplicado, excedente e sobras”, conforme 
afirma Nuno Vicente, gerente da Sports Partner.
A solução veio agregar todos os dados
anteriormente dispersos por várias ferramentas de 
gestão numa única plataforma, onde qualquer 
colaborador pode agora ter acesso aos dados 
empresariais, independentemente do país em que 
opere. O ARTSOFT permite ainda a análise do 
histórico de movimentações, custos operacionais, 
mão-de-obra, entre muitos outros indicadores de 
gestão. 
O ARTSOFT ajudou a Sports Partner a melhorar os 
seus processos, sendo agora possível “medir tudo o 
que não se conseguira medir antes”, afirma Nuno 
Vicente. 

Produzindo e comercializando 
equipamentos desportivos, tais como 
marcadores eletrónicos, pavimentos, 
redes, bancadas, balneários, a Sports 
Partner equipa atualmente alguns dos 
espaços desportivos mais relevantes 
do nosso país, sendo líder de mercado.
Com 400 distribuidores espalhados por 
vários pontos do globo, como Austrália, 
Extremo e Médio Oriente, África, 
América Latina e Europa, é a única 
empresa portuguesa com certificação 
internacional nesta área de negócio. 
A Sports Partner aposta na contínua 
formação dos seus colaboradores, no 
desenvolvimento de novos produtos e 
na excelência das soluções 
implementadas para sustentar o seu 
crescimento.
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