CASO DE SUCESSO

OSAE otimiza execução orçamental
e contabilidade com solução da anturio
A solução de ERP implementada pela Anturio
permitiu à Ordem dos Solicitadores e dos Agentes
de Execução (OSAE) a criação de automatismos e
análises da execução orçamental, o aumento da
rentabilidade do tempo e uma maior eficiência dos
recursos. Mas, os níveis de controlo e a eficiência nos
processos foram as principais mais-valias do projeto.
Desafio

As recentes alterações ao regime de faturação da Ordem dos Solicitadores e dos
Agentes de Execução (OSAE) criaram a necessidade de adotar um software à medida
das necessidades da entidade, que abarcasse, nomeadamente, a execução orçamental,
a cabimentação, a contabilidade e o imobilizado. Os grandes desafios do projeto seriam
adequar as análises às necessidades da Ordem e desenvolver os mapas, de acordo
com as especificidades da OSAE, do ponto de vista da contabilidade e da gestão.

Solução

Para responder a estas necessidades, foi implementado na OSAE uma solução
de ERP ajustada ao que aquela entidade pretendia. O projeto teve início em
2012 e demorou cerca de 6 meses até entrar em funcionamento, implicando o
envolvimento de um recurso da Anturio e dois da OSAE. «Tem sido um processo
contínuo, de várias adaptações, desenvolvimentos que ainda se verificam e são
necessários nos dias de hoje e que prevemos venham a manter-se no futuro»,
explica Paula Veríssimo, responsável do Departamento de Planeamento, Assessoria
e Relações Externas da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.

Resultados

Os principais benefícios da solução implementada na OSAE incidiram, sobretudo,
nos processos internos, «uma vez que os desenvolvimentos e a utilização do
software incidem sobre a despesa (fornecedores) e não sobre os clientes», adianta
Paula Veríssimo. Entre as diversas vantagens que foi possível alcançar, destaca-se a
criação de automatismos e análises, o aumento da rentabilidade do tempo e a maior
eficiência dos recursos. Considerando que os desenvolvimentos «têm melhorado
bastante os processos internos da OSAE», a responsável sublinha os níveis de
controlo e a eficiência nos processos como as principais mais-valias do projeto.

Principais vantagens do ERP implementado na OSAE:
1.
2.
3.
4.
5.

Criação de automatismos e análises
Aumento da rentabilidade do tempo
Maior eficiência dos recursos
Maior eficiência nos processos internos
Maiores níveis de controlo

www.anturio.com

Sobre a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução
A Ordem dos Solicitadores e dos
Agentes de Execução (OSAE),
anteriormente designada por Câmara
dos Solicitadores, é uma associação
de Direito Público, independente
dos órgãos do Estado. Representa
e regulamenta, nos termos da Lei, a
atividade dos Solicitadores, dos Agentes
de Execução e das suas sociedades
profissionais. Regula ainda o acesso e
atividade dos respetivos estagiários.
www.osae.pt

Sobre a anturio

A anturio iniciou atividade em 2009,
é especializada em Tecnologias de
Informação, e presta serviços nas áreas
de Consultoria, Desenvolvimento
e Implementação de Software de
Gestão. Empresa 100% nacional,
tem como principais atividades a
instalação e implementação do
ERP PHC, desenvolvimento de
software próprio e integrações com
plataformas web, móveis e BI.
www.anturio.com

Projeto iniciado

em 2012

6 meses

de implementação

3 recursos

envolvidos: um da Anturio
e 2 da OSAE
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