Arquiconsult na Logitrans 2013
O 10º Salão Profissional Logitrans realiza-se nos
próximos dias 15 e 16 de Maio, no Centro de
Congressos do Estoril, dedicado ao tema da
“internacionalização pela exportação” e com 4 países
convidados: Angola, Marrocos, Polónia e Tunísia.
Afirma-se cada vez mais como uma feira de referência nacional dedicada ao sector da Logística e
Transportes, com foco na partilha de experiências e apresentação de oferta de serviços e soluções
inovadoras para o sector.
São dois dias de apresentações, debates, mesas redondas, exposição, em que se proporciona um ambiente
de partilha de experiências, potenciador de negócios e sinergias os diferentes parceiros da cadeia logística.

A Arquiconsult marcará presença na Logistrans com a sua oferta NaviTrans, vertical do ERP Microsoft
Dynamics NAV dirigido ao sector da logística e transportes.
O NaviTrans, addon certificado Microsoft Dynamics NAV, é um software evolutivo, flexível e configurável,
adequado a qualquer fornecedor de serviços logísticos.
Quer a sua atividade esteja focada no transporte, armazenagem, trânsitos ou uma qualquer combinação
destas atividades, o NaviTrans é a solução global de suporte à sua operação.
Trata-se de uma solução internacional com provas dadas nos diversos mercados, baseada em processos
comprovados de best practice da indústria, incorpora mais de 10 anos de know-how na sua evolução,
contando já com mais de 200 clientes em todo o mundo.
Terá ainda a oportunidade de conhecer em detalhe a experiência da Abreu Carga na utilização desta solução.
Assista no dia 16 Maio pelas 10h30 na sala 2 à apresentação do caso “ A experiência da Abreu Carga na
otimização das operações através de um sistema de gestão integrado” .
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