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Sistemas de Informação
“Soluções à medida das suas necessidades”
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Sedeada em Braga em 2003, a BTree é uma empresa que tem por objectivo o desenvolvimento,
comercialização e manutenção de sistemas de informação, assim como a prestação de serviços de
consultoria e formação nos seus sistemas. Desenvolve soluções informáticas integradas ERP (Enterprise
Resource Planning), para empresas industriais que procuram soluções personalizadas, com toda a sua
componente técnica de engenharia e de gestão, no âmbito da gestão da produção, contabilidade e
qualidade entre outras áreas.

Tendo por base o software Mirakon e sendo uma entidade que a representa em Portugal, a BTree
desenvolve aplicações informáticas específicas, conseguindo dar solução às questões técnicas de mais
alto nível de complexidade. Trata-se de um sistema informático de apoio ao desenvolvimento de
produtos técnicos, de uma forma inteligente, racional e integrada.

A metodologia do trabalho centra-se numa forte colaboração entre estes especialistas e os
colaboradores das empresas, visando uma integral implementação de todos os parâmetros necessários
ao bom funcionamento das aplicações.
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Parceiros
As soluções da BTree estão em constante evolução, uma vez que a nossa política de crescimento é
baseada em parcerias estratégicas com empresas de áreas não abrangidas pelas nossas soluções.
Juntando a nossa experiência ao conhecimento destas empresas, desenvolvemos aplicações à medida
das reais necessidades dos nossos parceiros.
A BTree é uma entidade que representa a Mirakon em Portugal.

Section 01

Our

Team

Com o propósito de garantir a máxima qualidade na implementação das soluções de software
propostas, a BTree é constituída por uma sólida equipa de consultores analistas e programadores
altamente qualificados, que operam juntos no mercado há vários anos.

A empresa é composta por três sócios com uma paixão comum: o mundo da programação informática.

Todos os sócios são formados na área da informática, lançando o projeto desde o dia em que saíram da
universidade, pelo que o seu conhecimento do produto, compromisso e confiança é total.
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Os principais mercados alvo das nossas soluções são empresas industriais das áreas de Moldes, Cunhos
e Cortantes, Injecção Plástica, Metalomecânica, Tintas e Construção Civil.

As áreas abrangidas pelas soluções da BTree estão em constante evolução, uma vez que uma das
principais valências das nossas soluções é a rápida adaptação do software a novas áreas de negócio,
quer seja através de parametrizações diretas no software ou de desenvolvimento de novas
funcionalidades.
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Produto
O nosso produto é um ERP completo, com enorme incidência na área da produção, que abrange todas
as áreas da empresa, estando adaptado às necessidades e características de cada cliente. O sistema está
100% operacional, maturo e com resultados provados.
É um sistema que está em constante desenvolvimento diário, com novos pedidos funcionais assim como
alterações e melhorias.
O sistema possui um conjunto de procedimentos e algoritmos de programação de grande porte e
complexidade, que permitem desenvolver software “à medida” de cada empresa de uma forma rápida,
simples e eficiente. Não sendo um produto previamente definido, este conceito de software prevê a
inclusão de módulos adicionais podendo as suas funcionalidades ser extendidas sendo assim moldado
consoante as necessidades de cada cliente.
Os módulos de software deste sistema funcionam de uma forma integrada, facilitando o trabalho aos
gestores e onde estes têm acesso à informação em tempo real, automatizando e gerindo a maior parte
dos processos de negócio da empresa, desde o armazém, a produção e os recursos humanos até à
contabilidade e departamento financeiro.
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Com esta solução ERP (Enterprise Resource Planning) o gestor passará a ter uma visão global da
empresa assim como de cada um dos seus departamentos. Agregando todos os processos de negócio e
gestão num único sistema integrado o gestor ficará munido de uma arma poderosa para competir num
mercado cada vez mais concorrente e em permanente mudança.
O sistema BTree apresenta-se, como uma solução informática para uma gestão integrada de pequenas e
médias empresas industriais. O software permite gerir todos os processos empresariais de uma forma
abrangente e adaptável às circunstâncias particulares de cada empresa.
Principais vantagens:
•
•
•
•
•
•
•

Usufruto de um sistema de gestão integrada
Solução para complexos problemas de produção
Análise personalizada e global da empresa
Plano geral da empresa
Software aberto, com crescimento e desenvolvimento à medida
módulos/funcionalidades
Flexibilidade e herança de módulos e de funcionalidades entre todos os clientes
Software com desenvolvimentos desde o ano 2000.

de

novos
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As soluções de software empresarial da BTree são executadas sob pedido expresso e dão resposta à
informatização de casos particulares passando, por exemplo, pela conceção de programas para a gestão
administrativa e comercial de pequenas e médias empresas, planeamento, análise financeira e controlo
de gestão da produção. Estas soluções são obtidas a partir de uma base já existente de software que
devido à sua extrema versatilidade permite o desenvolvimento de novas soluções em curtos períodos de
tempo.

Goals:
O nosso propósito é o de facilitar tarefas aos nossos clientes suprimindo todas as dificuldades com que
eles se deparam no dia-a-dia.

Objetivo:
Aumentar a força de vendas através de uma aposta na área comercial.

Section 03

Project

Contract

SEDE:
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4700 - 298 Real
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TELEFONE:
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