


O Problema

A industria dos materiais de construção tem necessidades 
de informação variada que se estende a toda a sua cadeia:

• Fabricantes
• Distribuidores
• Logística e Transportes
• Clientes
• Projectistas

O investimento em manter sistemas de comunicação 
próprios é demasiado elevado para uma única empresa. 

Levar a que os intervenientes conheçam e adotem os seus  
sistemas de informação é muito difícil. 

Por outro lado não ter um sistema de comunicação eficaz 
reflete-se em dificuldades comerciais e de gestão. 



A Solução 

1. Ter um sistema de classificação com uma estrutura 
inequívoca e lógica transversal ao sector e às suas 
áreas de atividade.

2. Disponibilizar a informação numa plataforma que permita 
que a informação gerada possa ser acedida pelas partes 
de forma colaborativa. 



Vantagens - Sistema de classificação com uma estrutura inequívoca e lógica transversal ao sector

Eficiência de comunicação com todas as partes interessadas.
processamento padronizado e colaborativo

Melhor informação para o Projectista, transportador e Cliente
Dados comerciais, técnicos e logísticos, actualizados, completos e corretos disponíveis a toda a cadeia de 
abastecimento.

Gestão de stoque mais eficiente

Marketing e vendas mais eficaz
Permite organizar a informação para melhor servir o esforço comercial e de marketing.

Relatórios de Gestão apurados
Um sistema de classificação eficaz facilita a análise estatística e a decisão estratégica

Redução de erros
Custos com pedidos errados e repetição de tarefas ficam reduzidos



O datacheck agrupa num único sistema de classificação toda a informação relevante:

• Códigos de Barras, (EAN)

• Códigos GLN (Numero Global de Localização), 

• Links para as paginas web do produto e do fabricante, 

• Classe de eficiência energética, 

• Código da pauta aduaneira, 

• Número ONU para as mercadorias perigosas, 

• Marcação de acordo com a Lista REACH para substancias perigosas, 

• Conformidade RoHS (Diretiva 2011/65 / EU  restringe o uso de certas substâncias perigosas em equipamentos 

elétricos e eletrónicos).

• Especificação da categoria REEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos),

• Especificação de atributos de acordo com o modelo de classificação ETIM Internacional (standard internacional 

de classificação de produtos técnicos). 



O datacheck agrupa num único sistema de classificação toda a informação relevante:

Incorpora ainda:

Dados sobre preços, 
Dimensões e pesos para a logística, 
Quantidades mínimas de encomenda, 
Pais de origem, 
Prazos de entrega, de garantia e validade,  

Conteudos de mídia de um artigo através de imagens ou video, 
Documentos/ficheiros suplementares (por exemplo : instruções de montagem, folha de dados, desenho CAD). 



A Plataforma APCMC Datacheck

Para permitir alojar e tornar a informação colaborativa,
é necessário a utilização de uma plataforma que
relacione as partes, fabricantes e distribuidores.

Vantagens 

Qualidade de dados consistente.
O sistema apresenta um processo de validação de 
dados.

Economia de tempo
Fácil transferir informação entre sistemas

Transparência
Conhece quem acede e qual a qualidade dos dados em 
cada momento.

Utilização de standars da Industria
Pode usar formatos e padrões da indústria pré-
configurados, ou definir os seus próprios pacotes de 
dados individuais.

Sistema fácil de revisão de dados
Redução do esforço administrativo na gestão dos dados.



Estrutura da Plataforma

• Verificação e padronização de dados simplificada com base nas recomendações da APCMC 

• Contas dedicadas para n fabricantes (fornecedores) e m distribuidores (clientes)

• Possíveis relações n x m na plataforma

• Encaminhamento dos dados do fabricante em primeiro lugar para os operadores efetuarem a verificação final 

dos dados e, em seguida, para o distribuidor

Dados Fabricante A

Portal Fornecedor

Distribuidor 1

Portal Distribuidor Distribuidor 2

Distribuidor 3

Verificação automática & 
Feedback

Verificação final do 
Operador de Dados

Dados Fabricante B

Dados Fabricante C

A

B
C



Tipologia de conteúdos 

Pacote de Dados

• Dados complexos numa estrutura pre-definida (com processos de verificação e publicação)

• Formato de importação: Excel

• Formato Exportação: Excel & XML

Dados Multimédia

• Inclui imagens de produtos e documentos adicionais referidos no pacote de dados

• Dados Multimédia são carregados/uploaded como ficheiro ZIP separado do pacote de dados (limitado a 2gb no interface web)

• Em alternativa temos a transferência por FTP (se a quantidade de dados for muito grande)

Pacote de Informação

• Carregamento simples de ficheiros, se houver necessidade acompanha com um Modelo/Template para dsitribuição, sem 

processo de verificação

• Exemplo: Catálogo de produtos em PDF, Lista de preços em PDF



Principais funcionalidades da Plataforma



Principais funcionalidades da Plataforma - Carregamento de bases de dados



Principais funcionalidades da Plataforma – Validação de bases de dados automático
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Principais funcionalidades da Plataforma – Convite a distribuidores 



Principais funcionalidades da Plataforma – Relacionamento Fornecedor/Distribuidor 



Obrigado

Antonio Lima – geral@bestsupplier.pt

Questões? 


