
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 CRM, plataforma líder de CRM 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.

CRM para Transporte e Logística



O Nosso Objetivo

Com o LogiQstar® CRM os nossos clientes pretendem dar resposta a muitos 
dos desafios do sector, nas áreas de pré-venda, venda e pós-venda:

Melhorar o controlo sobre o ciclo comercial.
Permitir a mobilidade da força de vendas
Melhorar a satisfação de Clientes através de interações mais ricas
Melhorar o processo de apresentação de preços aos Clientes
Reduzir o custo e os erros na entrada de dados
Garantir a concordância com os requisitos mais exigentes das autoridades
Gerir melhor e reduzir custos com reclamações de Clientes
Gerir a sua certificação AEO
… e também,

Ter capacidade para prever o futuro.
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“Toda a nossa equipa de vendas, desde os proprietários da empresa até aos 
colaboradores que nos representam todos os dias em face dos Clientes, usa o 
LogiQstar CRM. Temos as nossas tarifas num único local, e cotar é um processo 
rápido, simples, preciso e que hoje é executado com zero erros.”

Mathias Karrasch, CEO Interfracht Logistics (Bremen, Alemanha)



O que é LogiQstar CRM

LogiQstar® CRM é o Microsoft Dynamics CRM mas com os módulos
LogiQstar totalmente adaptados ao sector:

Campanhas de marketing
Gestão de leads
Contas e contactos
Atividades e acompanhamento comercial
Preços de compra e preços de venda
Cotações
Gestão de reclamações
Relatórios AEO
…e muito mais
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“Posso ligar-me ao nosso LogiQstar CRM e imediatamente tenho uma perspectiva
global da prestação da equipa de vendas. Mas o mais importante é que cada
comercial tem a visão sobre a sua própria prestação individual e da evolução dos 
seus objetivos. E isso é o que efetivamente muda o comportamento.”

Guy Pasmans, CEO Manuport Logistics (Antuérpia, Bélgica)



Porque é que isto é importante para si

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. Corre em qualquer dispositivo
5. Não requer investimentos em infraestrutura
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“LogiQstar CRM é uma solução vertical para empresas que precisam de gerir 
tarifários de compra provenientes das mais diversas fontes e fornecedores, e cotar 
serviços de transporte, serviços logísticos ou de armazenagem, de forma rápida. É 
também uma ferramenta essencial para gerir o negócio, analisar a prestação de 
todas as actividades que “tocam” o Cliente final. Parece muito, mas quando o 
mostramos é esta a mensagem que passamos.”

Sergio Baptista, Partner LogiQstar



Software de negócio para operadores de 
serviços logísticos

LogiQstar® CRM é a solução de gestão de relacionamento com Clientes, 
fornecedores e outros parceiros de negócio, desenhada especificamente 
para o sector do transporte, transporte internacional e serviços logísticos.

Desenvolvido com recurso à tecnologia Microsoft Dynamics® CRM, 
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.
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