
A TRIGÉNIUS é o parceiro ideal para a implementação 

de soluções PHC do seu negócio. Temos uma equipa de 

consultores profissionais e certificados pela PHC de modo 

a que agilize os seus processos internos, optimize a sua 

produção ou serviços e reduza custos com a utilização 

deste software. As nossas soluções de Gestão e ERP vão 

ajudá-lo a criar uma cultura de alta performance, onde 

toda a organização estará consciente do que é importante 

para a empresa.

Tendo em conta as necessidades de alguns clientes da 

área de Moldes, a TRIGÉNIUS recorreu ao seu Know-

How de desenvolvimento de Software e criou um módulo 

específico desenvolvido sobre o PHC que apresenta 

diversas vantagens.
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PRINCIPAIS VANTAGENS

“Soluções à medida da sua empresa”

 FOLLOW-UP COMERCIAL

De uma forma central poderá acompanhar a atividade de cada 

um dos comerciais e obter assim uma visão global da atividade e 

dos processos inerentes. Permite ainda fazer de forma simples 

comparativos de performance.

 SUGESTÃO AUTOMÁTICA DE PREÇO DE MOLDE

Com base em critérios de orçamentação que forem assumidos 

e nas características introduzidas na elaboração do orçamento 

(características técnicas, timings, etc) o sistema sugere de forma 

automática baseada em critérios de rentabilidade qual o preço 

que mais se adequa.

 GESTÃO DOCUMENTAL (imagens moldes, ficheiros 3D, etc)

Aumente a performance centralizando a informação e 

disponibilizando-a em tempo real a todos os intervenientes 

no processo. Toda a documentação técnica necessária ficará 

armazenada de forma segura e com um acesso simples e rápido.

 SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRADUÇÕES PARA IMPRESSÃO DE 

PROPOSTAS

Tendo em vista a forte componente internacional do setor dos 

Moldes e a dificuldade em obter traduções principalmente 

da informação mais técnica, este módulo possui um sistema 

automático de traduções que irá sugerir as traduções de forma 

automática.

 GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS (WORKFLOWS) PARA CON-

TROLO DA ORÇAMENTAÇÃO (Quem faz o quê e quando)

O setor dos moldes tem uma forte componente técnica e a 

elaboração do orçamento tem que passar por diversas áreas 

e elementos da empresa. Através da gestão de processos 

internos é possível atribuir tarefas e acompanhá-las, acelerando 

o processo de orçamentação e garantido a máxima fiabilidade 

no mesmo.



Aumente a eficácia
dos seus recursos

 TESOURARIA PREVISIONAL INICIADA NOS PEDIDOS A FORNECEDOR

Antecipe as suas necessidades de tesouraria. Esta funcionalidade irá calcular os valores de tesouraria com base na data 

dos pedidos que são realizados aos fornecedores, assim poderá antecipar de forma automática as datas acordadas de 

pagamento e por conseguinte as suas necessidades de tesouraria futuras.

DASHBOARD DE ORÇAMENTAÇÃO
 Ecrã sintetizador de orçamentos que permite visualizar 

alguns dados mais relevantes de orçamentos bem como 

navegar para os mesmos ou ainda criar alternativas, rever ou 

duplicar.

 Apresenta-se como uma solução que utiliza o know-how da 

empresa com o intuito de minimizar o tempo dispendido em 

novas cotações usando para isso as existentes.

PROPOSTAS COMERCIAIS
 Otimização do registo de orçamento/proposta com 

especificações técnicas de molde assim como o cálculo de 

custo de operações ligado à gestão documental ou ainda ao 

workflow de modo a ser possível controlar o tempo que cada 

orçamento está a demorar e em que fase se encontra.

 Impressão de caderno comercial com capa resumo, 

propostas e condições comerciais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 O template desenvolvido permite definir dados técnicos do 

molde a utilizar em propostas, pré configurando tabelas de 

especificações com p.e. Acessórios, Aços e respetiva dureza, 

tipo de extração e injeção, tipos de movimentos, marcas de 

acessórios e ainda rubricas e custos de operação por tamanho 

de molde e origem do mesmo.

MONITOR DE TRABALHO (WORKFLOW)
 Dashboard para controlo de acções dos intervenientes nos 

processos da empresa, p.e. o orçamentista possui 5 pedidos 

de orçamentação cada um dos mesmos com determinada 

deadline.
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SOFTWARE
BY TRIGÉNIUS

EXPERIÊNCIA
22 anos de inovação e sucesso em tecnologias de informação para todos 
os setores de atividade

CONFIANÇA
Mais de 2000 organizações confiam em nós todos os dias para gerir os 
seus processos

COMPETÊNCIA
Uma equipa dinâmica e multidisciplinar com cerca de 70 colaboradores 
em todo o país

RESPONSABILIDADE
O Desenvolvimento Sustentável e a Responsabilidade Social são parte 
integrante da estratégia da TRIGÉNIUS e um pilar de referência do nosso 
posicionamento no mercado

FLEXIBILIDADE
Uma vasta gama de soluções de software e hardware à medida de cada 
organização

LISBOA
211 165 262

SANTARÉM
243 359 020

OURÉM
249 544 773

FÁTIMA
249 530 800

www.trigenius.pt
comercial@trigenius.pt


