COMUNICADO DE IMPRENSA
Parceria Produto

AGMAO DIMO Maint associou-se à Microsoft Dynamics®
NAV para uma pilotagem precisa e eficaz dos bens da
empresa.
Limonest, 21 de maio 2015 – DIMO Maint, editor internacional de soluções de software para a
gestão da manutenção (GMAO) anuncia a saída de uma ligação com a Microsoft
Dynamics® NAV, solução da Microsoft, utilizada por mais de 100 000 clientes em 42 países
para gerir as suas empresas com sucesso.
DIMO Maint associada à Microsoft Dynamics NAV permite não só que os utilizadores da NAV
consigam aceder a funcionalidades essenciais da GMAO (gestão dos equipamentos,
intervenções, planificação, recursos, stocks e compras, orçamentos, etc.), mas igualmente:
-

dispor de uma visão global da sua atividade, garantindo um referencial único e o
respeito dos procedimentos.
otimizar a gestão dos referenciais artigos, dos stocks e dos fornecedores,
evitar os riscos de erro entre a gestão comercial da Microsoft Dynamics® NAV e a
GMAO,
aplicar as regras da gestão comercial à GMAO em cada etapa do processo de
gestão dos stocks e das compras (ex: limite de reaprovisionamento, unidades de
encomendas, fornecedor principal, …).

«Graças à Microsoft Dynamics NAV, as PME dispõem de uma solução digna das maiores
empresas para tornar mais fluidos os seus processos internos, acelerar o desenvolvimento
das suas atividades e atingir mais rapidamente os seus objetivos business. » acentua Wilfrid
Guerit, diretor do departamento Microsoft Business Solutions em França. «Esta parceria inserese na nossa estratégia de abertura e de integração de soluções de funções de elevado
rendimento. Ao associar à DIMO Maint, continuaremos a procurar o enriquecimento da
Microsoft Dynamics NAV para propor uma solução por medida e adaptada às necessidades
das PME para lhes permitir ganhar cada vez mais em produtividade».
A integração dos processos de manutenção no Microsoft Dynamics® NAV garante uma
melhor gestão dos bens de produção e a perenidade do património da empresa.
Verdadeira ferramenta de ajuda na tomada de decisões, a solução da GMAO DIMO Maint
permite, com efeito:
-

otimizar a disponibilidade e o rendimento dos equipamentos e infraestruturas
medir e otimizar os custos de posse dos bens e do património da empresa
controlar os custos de manutenção associados à redução dos stocks, garantindo um
melhor acompanhamento da subcontratação
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-

otimizar os meios técnicos e humanos associados à manutenção através do
planeamento e acompanhamento de recursos
criar fiabilidade para os equipamentos com uma melhor rastreabilidade das
intervenções
facilitar a tomada de decisões para a gestão e renovação dos equipamentos,
através dos indicadores técnicos e financeiros: análise de intervenção, taxa de
falha, quadro de bordo de custos, lista ABC dos equipamentos, taxa de rotação…

Esta parceria responde perfeitamente aos desafios atuais das empresas em termos de
procura de ganhos de produtividade, de competitividade e de melhoria do serviço.
Jean Paul GENOUX, Diretor Geral da DIMO Software, declara: «Esta parceria permitirá
oferecer ao mercado mundial uma solução de GMAO associada à Microsoft Dynamics®
NAV. Esta solução desenvolvida com base nas competências, experiência e valores comuns
permitir-nos-á alargar a nossa visão, mas também a nossa resposta aos desafios associados
ao controlo dos custos, à racionalização dos processos de manutenção. Em período de
crise, as organizações sentem necessidade de ser cada vez mais reativas, as empresas
aguardam soluções de implementação simples, com um retorno do investimento
rapidamente mensurável. »

Sobre a DIMO Maint
Filial da DIMO Gestion, a DIMO Maint especializou-se há mais de 20 anos na edição de
softwares de Gestão para a Manutenção. Com os seus 2 300 clientes em todo o mundo, a
DIMO Maint posiciona-se atualmente como Líder no mercado das soluções de manutenção
(GMAO & SAV). A sua gama evolutiva de softwares de fácil utilização, rápido
desenvolvimento e traduzidos em 14 idiomas permite dar resposta às necessidades da PME
na Conta Empresarial internacional em todos os sectores de atividade.
www.gmao.com
www.dimomaint.com

Sobre a DIMO Software
Há 20 anos, a DIMO Software conjuga as duas funções de editor e integrados de soluções
de gestão ao serviço de uma única missão: proporcionar aos seus clientes as melhores
inovações de software para que estes possam concentrar-se no essencial: a sua função.
Para tal, a DIMO Software intervem em oito domínios de competência: CRM, Business
Analytics, Desmaterialização e Processo, Gestão de RH, Gestão fiscal, Manutenção,
Finanças, Viagens e despesas profissionais.
As soluções editadas e distribuídas pela DIMO Software destinam-se aos ETI e grandes
empresas, com todos os sectores de atividade juntos, assim como aos estabelecimentos
públicos.
Com sede em Lyon, Paris, Biarritz, Madrid, Milão e Toronto, a empresa DIMO
Software tem um crescimento regular desde 1995. Em 2014, conta com 300
colaboradores que acompanham 6000 clientes em 83 países e realiza um
volume de negócios de 28,6 M€.
www.dimosoftware.fr
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Para qualquer questão complementar, contacte:
DIMO Software
Valérie SACENDA
vsacenda@dimosoftware.com
Tel. +33 (0)4 72 86 01 51
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