
Um processo de gestão eficaz necessita de mecanismos que permitam acompanhar em tempo real toda a 
informação referente à atividade global das empresas. 

Com o PRIMAVERA Office Extensions todo o processo de reporting é agilizado, permitindo trabalhar 
diretamente no Microsoft Excel toda a informação presente no ERP. Usufruindo das inúmeras potencialidades 
desta ferramenta universal, a solução PRIMAVERA Office Extensions garante total facilidade e rapidez de 
acesso à informação do ERP, disponibilizando ainda um conjunto de mapas com indicadores indispensáveis ao 
processo de tomada de decisão. 

Combinando a grande capacidade de análise e tratamento de dados do Microsoft Excel com a facilidade de 
obtenção de informação de gestão do ERP, esta solução disponibiliza ferramentas de trabalho de grande 
produtividade e valor acrescentado para a gestão, apresentando-se como um grande aliado no processo de 
reporting das organizações. 

Graças à sua característica multiempresa, esta é a solução ideal para organizações de média e grande 
dimensão ou grupos empresariais, na medida em que faculta análises intragrupo, com a grande vantagem de 
trabalhar sempre com base em dados atualizados. Esta ferramenta permite elaborar um conjunto de análises 
comparativas por empresa, por departamento, por secção ou outras unidades estruturais das organizações, 
assegurando uma visão global do negócio.

O PRIMAVERA Office Extensions foi otimizado para três áreas-chave do processo de gestão das 
organizações, apresentando um conjunto de mapas de análise e relatórios essenciais para os responsáveis 
destas áreas. Assim, dentro desta solução são disponibilizadas aplicações que promovem uma visão global 
sobre as áreas Financeira, Vendas e Recursos Humanos.

?Facilidade de reporting
?Extração e análise de toda a informação do ERP 
?Informação sempre atualizada
?Disponibilização de inúmeros mapas de apoio à Gestão 
?Disponibilização de fórmulas que permitem selecionar a informação do ERP que 

pretende trabalhar nas folhas do Excel

Ideal para empresas de média e grande dimensão e grupos empresariais

Visão global sobre as áreas Financeira, Vendas e Recursos Humanos

Principais benefícios da solução

www.primaverabss.com/afr

Visão global do negócio
PRIMAVERA Office Extensions



XLS Sales

XLS Financial

XLS Human Resouces

Visão global das vendas

O XLS Sales é um instrumento de gestão que permite um acompanhamento 
constante e global da atividade comercial das organizações através de um conjunto 
de mapas com indicadores fundamentais para a gestão de topo, para o chefe de 
vendas ou para os próprios vendedores. A gestão de topo encontra nesta aplicação 
uma ferramenta fundamental para a avaliação da performance comercial da 
organização. É igualmente um forte aliado do Chefe de Vendas, permitindo-lhe acompanhar o desempenho 
global da equipa ou de cada vendedor em particular graças a um conjunto alargado de mapas, como por 
exemplo análise de vendedores por mês ou ano, resumo de vendas, análise de filiais e secções da empresa, 
análise de produtos mais vendidos por mês/ano, análise de clientes, etc. São ainda disponibilizados mapas 
que permitem aos vendedores avaliar os resultados da sua atividade, podendo verificar o cumprimento dos 
objetivos, comparar resultados entre vários períodos, entre outro tipo de análises.

Visão global da área Financeira

O XLS Financial é uma ferramenta indispensável para diretores financeiros e controllers, na medida em que 
promove o acesso fácil e rápido à informação contabilística e financeira das empresas, permitindo de uma 
forma muito simples criar relatórios de gestão, nomeadamente Demonstração de Resultados, Análise de 
Rácios e outros indicadores comparativos plurianuais, essenciais ao processo de tomada de decisão. Do vasto 
conjunto de mapas pré-definidos nesta aplicação são de destacar os mapas anuais de análise económico-
financeira que permitem explorar a informação contabilística das empresas através de Relatórios de Custos, 
Proveitos, Demonstração de Resultados, Balanço e Balanços Comparados, Demonstração de Resultados 
Comparados e Rácios diversos, etc. Para além da análise anual, é disponibilizado também um conjunto de 
mapas que permitem uma análise detalhada de resultados mensais.

Visão global da área de Recursos Humanos

Vocacionado para uma gestão eficiente do capital humano das organizações, o XLS Human Resources 
possibilita uma análise detalhada de toda a informação relativa aos funcionários, apresentando valiosos 
mapas analíticos, essenciais à gestão do pessoal. Os mapas incluídos na aplicação permitem uma visão geral 
da empresa, por departamento ou individualizada por colaborador, sendo possível extrair várias explorações 
como Relatório de Controlo Orçamental, Controlo de Faltas e Horas Extras, Análise de saídas de funcionários, 
Análise de Cadastro, para além de Estatísticas diversas.

Disponibilização de inúmeras fórmulas prontas a usar

Para além dos mapas disponibilizados, a aplicação está dotada de um conjunto de fórmulas 
configuráveis que foram introduzidas no Excel com o objetivo de dar ao utilizador a possibilidade de 
selecionar a informação do ERP que pretende trabalhar, permitindo-lhe criar um conjunto de 
indicadores, de acordo com a realidade da sua organização. Dada a sua característica multiempresa, 
esta funcionalidade permite-lhe ainda efetuar análises e comparar resultados entre empresas.

www.primaverabss.com/afr


