Área de formação
Programas Intensivos

Conteúdo Programático

PRIMAVERA Consultant
Acceleration Program:

220 horas

Logistics & Manufacturing
Destinatários
Todos os interessados que
pretendam desenvolver
competências como consultores
de negócio PRIMAVERA.

Nº mínimo de inscritos
6

Pré-requisitos
Grau académico superior
(preferencial) ou Curso Técnico
Superior Profissional (CTeSP).

Contactos
Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com
Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com
Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com
Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com

Enquadramento e Objetivos
Este curso tem como principal objetivo desenvolver as
competências necessárias para que os participantes se possam
tornar consultores de negócio PRIMAVERA, com ênfase nas áreas
de Logística e Gestão de Produção.
Estas são áreas de especialização de extrema importância para o
desenvolvimento atual das organizações que pretendam otimizar
o seu planeamento logístico, como também para as empresas que
queiram entrar na nova era industrial, a Indústria 4.0, que
consiste na utilização da tecnologia para elevar ao máximo
potencial a eficiência dos processos envolvidos na cadeia de valor.
Este é um programa imersivo que irá proporcionar uma visão
global sobre a área de atuação de um consultor, e a importância
deste para a execução e implementação de projetos, numa
perspetiva de desenvolvimento e crescimento das empresas do
ecossistema PRIMAVERA.
Os participantes, através de uma forte componente prática, vão
obter conhecimentos sobre software PRIMAVERA e respetivos
processos de negócio, mas também trabalhar competências ao
nível comportamental. Terão ainda uma perspetiva do dinamismo
que um projeto pode ter num contexto cada vez mais acelerado e
competitivo para as organizações.
Principais objetivos:
−
Reconhecer a importância de Ser Consultor PRIMAVERA
−
Conhecer os principais processos de negócio na
Logística e Indústria
−
Ter uma visão abrangente das soluções PRIMAVERA
−
Ser capaz de usar e implementar as soluções
PRIMAVERA nas áreas de especialização deste
programa
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−
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−

Desenvolver competências ao nível das Soft Skills que
permitam desempenhar de forma eficaz o papel de
Consultor
Conhecer as diferentes metodologias e fases na gestão
de projetos
Interagir com os diferentes intervenientes na execução
de um projeto
Garantir a sistematização dos conteúdos apreendidos
através de um estágio de 6 meses

Porquê este curso?
Numa altura em que o crescimento tecnológico e a transformação
digital ganham um peso extremamente importante na visão
estratégica das organizações, torna-se fundamental ter
profissionais especializados que ajudem as empresas a alcançar
melhores resultados e a atingir os seus objetivos.

Plano de Formação
Consultancy Skills – Desenvolvimento Comportamental
Ser Consultor
A importância da Comunicação
Venda Consultiva
Apresentações com impacto
O papel do Consultor na equipa
Workshop - Ticket to your next job
Conceitos e processos de Negócio
Gestão de Stocks
Transações comerciais e Aprovisionamento
Gestão de Operações de Armazém
Gestão de Produção
Indústria 4.0
Metodologias de Projeto
Iniciação à Gestão de Projetos
MIP Advanced
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Soluções PRIMAVERA
Using - Plataforma *
Instalação e Administração do ERP PRIMAVERA
Using - Gestão de Inventário
Using - Compras *
Using - Vendas *
Configuring - Logística
Using - Eficiência e Otimização de Compras e Vendas
Overview Eye Peak *
OMNIA Procurement
Overview Pssst! e Tlim *
Overview POS *
Overview e-Commerce *
Using - PRIMAVERA Manufacturing
PRIMAVERA Extensibility – Configuration
Reporting e Analytics (Conceitos gerais, Office Extensions e
Business Analytics)
Laboratórios
Instalação ERP
Logística
Administração ERP
Manufacturing
Extensibility – Configuration
* Formações em Self Learning
Modalidade em autoestudo com acesso aos conteúdos das formações
gravados. Total de 12h.

Estágio
Duração de 6 meses e realizado num Parceiro ou na própria
PRIMAVERA.

