
  

 
 

 

 

 
 

PRIMAVERA reduz custos de comunicações 

e otimiza suporte remoto com Lync 

“Com o Lync, que integra na mesma ferramenta as funciona-

lidades de Desktop Sharing e whiteboard que anteriormente 

faziam parte do Live Meeting, temos ao nosso dispor uma 

funcionalidade que facilita imenso o suporte remoto aos nos-

sos colaboradores, Parceiros e clientes”. 
 

António Pereira, IT Head Manager da PRIMAVERA BSS 

 

 

 

 

Cliente: PRIMAVERA BSS 

País: Portugal 

Indústria: Software 

 

Parceiro: RIS2048 

 

Perfil do Cliente 

A PRIMAVERA Business Software Solutions é uma 

empresa que se dedica ao desenvolvimento e comer-

cialização de soluções de gestão e plataformas para 

integração de processos empresariais num mercado 

global, disponibilizando soluções para as Pequenas, 

Médias, Grandes Organizações e Administração Públi-

ca. 

 

Situação do negócio 

A empresa está presente em diversos países e foi esta 

presença multinacional que a levou a procurar uma 

plataforma avançada de comunicações capaz de 

poupar tempo e custos em deslocações e, ao mesmo 

tempo, permitir uma mais eficaz otimização dos recur-

sos. 

 

Solução 

A solução escolhida foi criada com a plataforma Mi-

crosoft Lync. 

 

Benefícios 

 Ferramenta única para todas as necessidades 

 Integração com software existente 

 Redução de custos 

 Aumento de produtividade 

 

 

 

A PRIMAVERA Business Software Solutions é uma empresa que se dedica 

ao desenvolvimento e comercialização de soluções de gestão e platafor-

mas para integração de processos empresariais num mercado global, 

disponibilizando soluções para as Pequenas, Médias, Grandes Organiza-

ções e Administração Pública. 

 

Cerca de 40 mil empresas, o que representa um universo de mais de 200 

mil utilizadores em cerca de 20 países, recorrem diariamente às soluções 

PRIMAVERA para otimizarem os processos de negócio. 

 

A empresa está presente em Portugal, Espanha, Angola, Moçambique, 

sendo líder de mercado em muitos destes países. Foi precisamente esta 

presença multinacional que levou a empresa a procurar uma plataforma 

avançada de comunicações capaz de poupar tempo e custos em desloca-

ções e, ao mesmo tempo, permitir uma mais eficaz otimização dos recur-

sos. 

 

A solução escolhida foi criada com a plataforma Microsoft Lync. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Situação 

 

Presente em diversos países e com dezenas de 

milhares de empresas clientes, a PRIMAVERA 

Business Software Solutions (PRIMAVERA BSS) 

desde cedo recorreu a diversas ferramentas de 

comunicação. 

 

Desde as mensagens instantâneas até à video-

conferência, a empresa usava “não só sistemas 

caros e profissionais de videoconferência como 

várias das ferramentas gratuitas que existem 

disponíveis na Internet, como o Windows 

Messenger, o Skype ou o Google Talk”, explica 

António Pereira, IT Head Manager da PRIMA-

VERA BSS. 

 

“Mas não havia uma ferramenta empresarial de 

comunicação única, o que não facilitava a 

comunicação dentro da PRIMAVERA ou com 

os nossos Parceiros e clientes”. 

 

Além disso, “como não havia uma lista de 

endereços global, muitas pessoas acabavam 

por não comunicar entre si, mesmo existindo 

estas ferramentas, pois cada uma delas comu-

nicava com os seus contactos e não com os da 

empresa.” 

 

A necessidade de uma ferramenta para comu-

nicação entre os elementos do departamento 

de suporte técnico da empresa tinha já levado 

internamente à criação de um programa de 

chat. Esta situação era não só pouco eficiente 

em termos de otimização dos recursos, como 

se apresentava bastante limitada em termos de 

funcionalidades.   

 

 “A diversidade de aplicações dificultava o 

controlo necessário por parte do departamen-

to de TI, levantando questões de troubleshoo-

ting, de segurança, de privacidade e até mes-

mo de confidencialidade da informação que 

circulava.” 

 

António Pereira explica que, apesar de muitas 

vezes não parecer, existem diferenças significa-

tivas entre as ferramentas de comunicação que 

as pessoas usam a título individual e aquelas 

destinadas às empresas. “Tem sobretudo a ver 

com o ambiente de trabalho e a mistura de 

contactos pessoais e profissionais”, afirma, 

“situação que tem depois implicações ao nível 

da produtividade e da objetividade da comuni-

cação – com uma plataforma empresarial 

sabemos que quem está a usar a ferramenta o 

está a fazer num contexto empresarial e não 

qualquer outro.” 

 

“Além disso, quando usamos ferramentas 

gratuitas concebidas para uma utilização 

individual e privada, estamos sujeitos a uma 

série de situações que provocam potenciais 

problemas de segurança e privacidade”, afirma 

este responsável, que exemplifica: “temos 

solicitações para adicionar amigos que até 

nem conhecemos, há banners de publicidade, 

pode haver spam… E tudo isso traz consigo 

potenciais questões de segurança, de privaci-

dade.” 

 

Ferramentas como o telemóvel e conta de 

email eram devolvidos ou desativados ao 

contrário da ferramenta de messaging pessoal 

o que poderia criar algumas situações menos 

agradáveis um dia que o colaborador saísse da 

PRIMAVERA. 

 

O responsável do departamento de TI da 

PRIMAVERA BSS não tem dúvidas em afirmar 

que, “dentro das empresas são tratados assun-

tos sérios e muitas vezes confidenciais, pelo 

que é fundamental termos a garantia de que a 

informação está confinada aos seus destinatá-

rios – é muito mais fácil haver falhas de segu-

rança num produto global e aberto do que 

num produto empresarial e fechado, que está 

restrito ao âmbito de uma organização”. 

 

Solução  

 

Partindo desta situação, a PRIMAVERA BSS 

decidiu procurar uma solução de comunica-

ções empresariais capaz de oferecer mais 

funcionalidades mas também a segurança e 

privacidade exigidas pelo negócio. A opção 

recaiu sobre a plataforma de comunicações 

unificadas Microsoft Lync. 

 

De acordo com António Pereira, foram explo-

radas outras possibilidades, designadamente a 

Google, “até porque na altura da decisão inicial  

“A solução da Microsoft  

oferecia-nos uma interface 

que nos era mais familiar,  

uma vez que a maioria das 

pessoas na empresa já  

conhecia e usava o Windows 

Messenger, mas também  

porque era mais fácil de  

integrar com outros serviços e 

tecnologias que já usávamos.” 
 

António Pereira, IT Head Manager  

da PRIMAVERA BSS 

 



  

 
 

 

 

  

 

 

 

estávamos também a considerar a renovação 

de outros serviços, designadamente email.” A 

opção pela Microsoft, acabou por ser decidida 

“não só por questões de tecnologia como 

também de custos e integração com outras 

ferramentas que já utilizavamos”. 

 

“Ao contrário do que muitas vezes se pensa, as 

soluções empresariais da Google têm custos e 

a verdade é que os preços da Microsoft, de 

quem já éramos parceiros, eram mais interes-

santes”, afirma António Pereira. “Por outro 

lado, a solução da Microsoft oferecia-nos uma 

interface que nos era mais familiar, uma vez 

que a maioria das pessoas na empresa já 

conhecia e usava o Windows Messenger, mas 

também porque era mais fácil de integrar com 

outros serviços e tecnologias que já usávamos, 

como é o caso do Office e do [servidor de 

email] Exchange”. 

 

“Já usávamos o Exchange e o Outlook e, quan-

do tomámos a decisão, se tivéssemos optado 

por uma solução de email e calendário de 

terceiros, iriamos ter problemas de integração 

que não eram fáceis de resolver”, explica An-

tónio Pereira. 

 

A solução foi implementada inicialmente pelo 

parceiro Microsoft RIS 2048 sobre a infraestru-

tura de hardware interna da PRIMAVERA BSS. 

Numa fase posterior foi feita a migração para a 

Cloud.  

 

A RIS 2048 é um parceiro Microsoft que para 

além da sua reconhecida capacidade técnica 

no domínio das infraestruturas de sistemas 

apresentava também já experiência na imple-

mentação de soluções de comunicação unifi-

cada Microsoft, tendo inclusivamente sido 

responsável por alguns dos primeiros projetos 

de OCS [Office Communications Server] em 

Portugal. 

 

Inicialmente foi realizado um piloto, envolven-

do algumas pessoas dos principais departa-

mentos que iriam utilizar a ferramenta, incluin-

do pessoas da área da pré-venda, que tinham 

necessidade de realizar demonstração remo-

tas. Após validação da solução, foi feito o 

deployment para toda a organização, num 

total de cerca de 250 pessoas. 

 

“O projeto decorreu sem sobressaltos e com 

um nível de aceitação muito positivo da parte 

dos utilizadores. Sabíamos quais os pontos 

críticos e por isso planeámos adequadamente 

as diversas fases de implementação.”, comenta 

Rafael Conceição, Gestor do Projeto na RIS 

2048. 

 

Benefícios  

 

O Microsoft Lync oferece funcionalidades 

completas de comunicações unificadas e com 

esta solução, a PRIMAVERA BSS substituiu 

todas as ferramentas de comunicação que 

usava.  

 

“Passámos a usar apenas uma ferramenta para 

todas as nossas necessidades, incluindo men-

sagens instantâneas, voz, vídeo e suporte 

remoto”, afirma António Pereira. “Isto é algo 

que simplifica imenso o trabalho, facilita a 

aprendizagem e reduz custos”.  

 

Um exemplo de como o Microsoft Lync trouxe 

valor acrescentado e contribuiu para uma 

redução de custos na PRIMAVERA BSS pode 

ser encontrado na área de suporte técnico. 

 

“Com o Lync, que integra na mesma ferramen-

ta as funcionalidades de desktop sharing e 

whiteboard que anteriormente faziam parte do 

Live Meeting, temos ao nosso dispor uma 

funcionalidade que facilita imenso o suporte 

remoto aos nossos colaboradores, Parceiros e 

clientes”. 

 

“Com o Lync, podemos partilhar todo o desk-

top ou apenas uma janela ou um programa 

que mostre qual o problema que o nosso 

cliente tem e depois podemos controlar remo-

tamente o computador e resolver o problema, 

onde quer que o cliente se encontre”. 

 

“Para uma empresa como a nossa, que está 

distribuída geograficamente, isto é muito 

importante, pois com o Microsoft Lync pode-

mos não apenas dar suporte remoto a qual-

quer cliente mas também usar a mesma ferra-

menta para realizar uma apresentação ou 

demonstração de um produto”, diz António 

Pereira. 

 

Outras vantagens da utilização do Microsoft 

Lync incluem a presença, que nesta plataforma 

é feita de forma automática, tirando partido da 

integração com outras tecnologias Microsoft. 

“É muito útil, porque podemos determinar 

automaticamente a presença – isto é, saber se 

alguém está ou não disponível – pelo facto de 

o Lync se integrar com a agenda do Exchange  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Passámos a usar apenas 

uma ferramenta para todas 

as nossas necessidades,  

incluindo mensagens  

instantâneas, voz, vídeo  

e suporte remoto.  

Isto é algo que simplifica 

imenso o trabalho, facilita  

a aprendizagem e reduz 

custos”. 
 

António Pereira, IT Head Manager  

da PRIMAVERA BSS 



 

 

 

 
 

 

e indicar de imediato a presença de um cola-

borador com base em compromissos agenda-

dos,” explica António Pereira. 

 

Este responsável salienta ainda a vantagem de 

ser possível ter o Lync em qualquer dispositivo, 

designadamente em computadores portáteis 

mas também em equipamentos móveis como 

o Windows Phone, o iOS ou o Android, “o que  

significa que temos todas estas funcionalida-

des disponíveis em qualquer lugar onde este-

jamos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

António Pereira diz que a funcionalidade que 

os colaboradores da PRIMAVERA mais usam é 

a das mensagens instantâneas.  

 

No entanto, “o suporte para voz e vídeo per-

mite-nos facilmente realizar reuniões à distân-

cia e poupar custos ao nível das telecomunica-

ções e até das deslocações – uma situação que 

é extremamente importante numa empresa 

como a nossa, com uma presença espalhada 

pelo mundo”. 

 

Sobre a Microsoft 
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq 

"MSFT") é líder mundial em software, servi-

ços e soluções para ajudar as pessoas e 

empresas a alcançarem todo o seu poten-

cial. 

 

 
Para Mais Informação 
Para mais informações sobre os produtos e 

serviços Microsoft, por favor ligue para o 

serviço de apoio a clientes da Microsoft 

Portugal, pelo número 808 22 32 42. Para 

aceder a informação sobre a Microsoft 

Corporation pela Web consulte: 

www.microsoft.com.  

 

Para aceder ao site da Microsoft Portugal 

consulte: www.microsoft.com/portugal.  

 

Para conhecer outras referências de suces-

so visite a página: 

www.microsoft.com/portugal/ 

business/default.mspx  

 

Para mais informações sobre os produtos e 

serviços da Primavera visite o Website em: 

www.primaverabss.pt.  

 

Para mais informações sobre os produtos e 

serviços da RIS2048 visite o Website em: 

www.ris2048.pt.  

 
Software e Serviços 
 

 Microsoft Lync 
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