
 

 

Conteúdo Programático 

PRIMAVERA v10 
Laboratório de Migração 14 HORAS 

 

 

 

Destinatários 

Gestores de Projetos, Consultores e 

Técnicos que pretendam efetuar 

projetos de upgrade para a V10. 

 

 

Nº mínimo de formandos  

6 

 

 

Pré-requisitos 

Conhecimento da estrutura de bases 

de dados do ERP PRIMAVERA V9. 

Conhecimento das Funcionalidades 

da Logística do ERP PRIMAVERA V9. 

 

 

 

Certificação de técnicos: 

Clique aqui para consultar os 

critérios de atribuição de créditos 

 

 

 

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 

Com este curso pretende-se dotar os participantes dos 

conhecimentos e boas práticas necessárias para o processo de 

migração de Clientes para a v10, seguindo uma checklist do 

processo.  

Recorrendo à análise e execução de casos práticos pretende-se 

simular cenários de migração, orientando o processo de 

migração da v9 para a v10 na ótica de visão de processos da 

MIP. Desta forma, os Consultores e Técnicos no terreno 

saberão como garantir a qualidade dos dados da informação 

migrada e a implementar ou a redefinir processos, caso seja 

necessário.  

Para os Gestores de Projetos esta formação irá permitir-lhes 

ter uma visão global do processo de migração, percebendo os 

principais pontos de atuação e criticidade no processo. 

 

Objetivos  

No final da formação os formandos deverão ser capazes de: 

‒ Efetuar projetos de upgrade da v9 para a v10, 

seguindo a visão de processos da MIP 

‒ Conhecer e aplicar as boas práticas para upgrade v10 

‒ Evidenciar o potencial da v10 

‒ Utilizar as novas funcionalidades disponibilizadas na 

V10 

‒ Alinhar o upgrade aos processos e objetivos de 

negócio dos Clientes 

 

 

Plano de Formação 

 

Recursos V10 

Developers Network 

Help Center 

MarketPlace 

MIP 

 

 

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf


 

 

Conteúdo Programático 

PRIMAVERA v10 
Laboratório de Migração 14 HORAS 

 

 

Tecnologia

 

Instalação 

 

Onboarding 

 

Caso de Estudo 

Caso de Migração: prática de migração da V9 para a V10 

Caso Funcional: prática de novos processos de Logística na V10 


