
ERP para Transporte e Logística

Estamos sedeados em Antuérpia, o coração
logístico da Europa, e desde 2002
desenvolvemos soluções para o sector do
transporte, transporte internacional e
logística.

Estas soluções aproveitam o Microsoft
Dynamics ERP, plataforma líder de ERP da
Microsoft.

As nossas soluções são vendidas em todo o
Mundo por uma rede de parceiros que
fornecem cobertura global e suporte local
aos nossos Clientes.



O nosso objetivo

Com o LogiQstar® os nossos clientes pretendem dar resposta a muitos dos 
desafios do sector, com uma solução integral para a empresa:

Redução da complexidade do IT, porque se trata de uma única solução
Simplificar a gestão de tarifários e as compras
Acelerar o processo de apresentação de preços a Clientes
Reduzir os custos e os na entrada de dados
Melhorar a eficiência através de processos de trabalho (workflows)
Maximizar a eficiência dos serviços, do transporte à armazenagem
Melhorar a comunicação com Clientes e parceiros de negócio
Melhorar a satisfação de Clientes
… e ainda,

Melhorar a capacidade para prever o futuro.
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“Com o LogiQstar temos à nossa disposição uma solução que suporta as 
necessidades específicas de um operador em ambiente portuário. Com esta 
solução o IT já não está limitado às paredes do escritório, mas presente em todas 
as atividades nos processos, até aos terminais.”

Matthias D’hondt, CEO Molenbergnatie (Antuérpia, Bélgica)



O que é LogiQstar

LogiQstar® é Microsoft Dynamics NAV, o ERP líder da Microsoft, com um 
conjunto de módulos desenhados especificamente para este setor:

Gestão de relacionamento com Clientes
Tarifários de compra e de venda
Cotações para Clientes
Gestão de encomendas
Inventário
Gestão de documentos
Gestão do processo aduaneiro
EDI e comunicação com terceiras partes
…e muito mais.
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“Procurámos uma solução que pudesse lidar com a complexidade do nosso 
negócio, em todas as geografias em que estamos presentes. Foi isso que 
encontrámos no LogiQstar. Usamo-lo em todas as empresas, consolidamos 
informação financeira e operacional, tudo numa única solução.”

Mathias Karrasch, CEO Interfracht Logistics (Bremen, Alemanha)



Porque é que isto é importante para si
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“LogiQstar é a plataforma para as nossas várias unidades de serviços logísticos. 
Gerimos autonomamente os nossos fluxos de trabalho, adicionamos tarefas, 
documentos. É uma plataforma robusta, e ainda assim flexível ao ponto de se ir 
acomodando às alterações permanents do negócio.”

Guy Pasmans, CEO Manuport Logistics (Antuérpia, Bélgica)

LogiQstar® é um produto único e totalmente adaptado ao setor do 
transporte, transporte internacional e serviços logísticos. Algumas razões 
que deve ponderar na sua análise:

1. É tecnologia Microsoft. Toda a gente sabe usar. É familiar.
2. Tem suporte global. Não importa para onde o seu negócio crescer, 

LogiQstar pode crescer com ele.
3. É desenhado por especialistas no negócio. Os nossos consultores vêm 

do setor e não do mundo IT.
4. Dá-lhe flexibilidade para crescer, independente da atividade ou 

mercadoria
5. Termina com a a complexidade de ambientes com múltiplas aplicações 

para as várias atividades, separadas da solução financeira



Software de negócio para operadores de 
serviços logísticos

LogiQstar® é o ERP para o sector do transporte, transporte internacional e 
serviços logísticos.

Desenvolvido com recurso à tecnologia Microsoft Dynamics® NAV, LogiQstar 
ajuda as empresas  a tornarem-se mais produtivas, mais eficientes, e 
sobretudo a terem uma visão mais certeira sobre o futuro que os seus 
concorrentes.

5


