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SOBRE SERESCO
A Seresco é uma companhia espanhola dedicada ao desenvolvimento de soluções de software e ao fornecimento
de serviços dentro do âmbito das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
Fundada em 1969, tem a sua sede central em Oviedo e conta
na actualidade com centros de serviços em Madrid, Barcelona,
Vigo, bem como com sucursais internacionais em Portugal, Peru,
Colômbia e Costa Rica.
A empresa acumula 50 anos de experiência na prestação de
serviços nas áreas da administração de pessoal e de salários,
transformação digital, cartografia e cadastro, infraestruturas e
serviços de TI, cibersegurança e desenvolvimento de software.
Como empresa decana do setor TIC em Espanha., A Seresco é
sócio fundador da AMETIC (Asociación Multisectorial de Empresas
de la Electrónica, Tecnologías de la Información y la Comunicación,
de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales).
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12 %

de investimento

6 % de quota

do negócio internacional.

de negócio internacional.

+30

milhões
de euros de faturação.

700

trabalhadores(as).

+1500 clientes

nacionais e internacionais
pertencentes a empresas
de todos os setores e organismos das administrações
públicas.
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A NOSSA HISTÓRIA
A Seresco é uma empresa pioneira a nível nacional
no desenvolvimento de serviços

e

soluções

informáticas. Foi constituída como sociedade
anónima a 3 de Maio de 1969 por um grupo de
industriais da região asturiana. Entre as principais
datas que marcaram a trajectória da companhia,

Lançamento da AIDA
(Ajudas Integradas para
o Desenvolvimento de
Aplicações).

Constituição, em
conjunto com a IBM, da
sociedade LAB2000 para
o desenvolvimento de
software avançado.

Desenvolvimento da
plataforma de produtos
FX (Iris FX, Norma FX).

19
74
19

85

Integração no Grupo
GSI–Seresco. Mudança
de denominação para
Seresco Asturiana, S.A

93

Criação da divisão de
Cartografia e Cadastro.

19

19
73
19
84
Lançamento do IRIS,
sistema integrado de
gestão para PMEs, no
mercado.

92

19
70
19
77
Abertura de novos
centros na Galiza: A
Corunha e novo centro
de formação em Vigo.

Abertura da primeira
delegação da Seresco na
Galiza.

19

19

89

A Seresco aprova a
sua participação na
constituição da SEDISI.

Início das atividades de
formação com a primeira
escola de informática das
Astúrias.

0

19
75

Constituição no dia 3
de maio com a denominação Asturiana de
Informática, S.A.

19
9

19

69

destacam-se.

Contrato com a TGSS
para a gravação de
100 % das Bases de
Contribuição dos TC/2.

20
21

Abertura de sedes na
Colômbia e Bolívia.

Seguindo o plano
estratégico de crescimento
tratado em 2018 no
processo de concentração
dos acionistas, toma-se a
decisão de entrar no BME
Growth.

Aliança com a Sage
na área da gestão
empresarial.

Abertura de sedes na
América Latina.

Compra e integração
do Sigea para o
desenvolvimento de
serviços estratégicos
e operacionais de
segurança da Informação.
50.º aniversário.

20
01
20
15

Lançamento da nova
solução salarial e de
recursos humanos:
Milena.

Abertura de escritório em
Lisboa. Lançamento da
Cultiva Decisiones, uma
plataforma pioneira de
agricultura de precisão.

20
20

19
97
20
13

19
96
6
Lançamento da solução
Milena Gestión.

Abertura da Delegação
da Seresco em Barcelona
e Madrid.

20
19

20
17

Constituição do escritório
espanhol da W3C, a
Fundação CTIC e a
Clúster TIC das Astúrias.

Desvinculação do
Grupo GSI e mudança
de denominação para
Seresco, após a compra
dos direitos sobre a marca.

20
0

20
0

5

Primeiro projeto
internacional, para a
prestação de serviços de
gestão salarial, ao Banco
Provincial de Venezuela e
ao Banco Caracas.

20
18

19
95
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Criação da VayaVaca,
plataforma para a
compra e venda de gado
online.
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FILOSOFIA
CORPORATIVA
MISSÃO

OS PONTOS-CHAVE DO

PROPORCIONAR SOLUÇÕES através do uso da tecnologia

SUCESSO

de forma eficiente e segura.
 Modelo de negócio baseado

VISÃO

no crescimento responsá-

Ser líder em soluções e serviços no âmbito das tecnologias da

vel e sustentado.

informação, consolidando o crescimento e a internacionalização, comprometida com o desenvolvimento dos colabo-

 Trajetória ampla e consoli-

radores e indo para além das expectativas dos clientes como

dada com mais de 50 anos

ponto de referência em INOVAÇÃO, SERVIÇO E SEGURANÇA.

de experiência.

VALORES

 Fidelidade e confiança refe-

CLIENTE | Proximidade, confiança, responsabilidade e res-

rendada pelos clientes, alguns

peito pelos compromissos adquiridos.

durante mais de 25 anos.

PESSOAS | Desenvolver o talento dos nossos profissionais
e criar um sentimento de compromisso e pertença.
INTEGRIDADE | Profissionalismo, honestidade e trans-

 Capital 100 % privado e independente.

parência em toda a nossa gestão interna e externa.
QUALIDADE | Fiabilidade, segurança, e melhoria contínua
das nossas atividades.

 Liderança histórica na prestação de serviços TIC.

INOVAÇÃO | Adaptação, criatividade e flexibilidade para o
desenvolvimento de soluções que se antecipem às necessidades dos nossos clientes.
COMPROMISSO | Criação de valor para os nossos clientes,
empregados, acionistas e sociedade em geral.

“A Seresco é a
empresa de capital
100 % espanhol mais
antiga do setor TI
nacional.”
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SOLUÇÕES

A Seresco integra um vasto ca-

INFRAESTRUTURA,

SERVIÇOS DE

tálogo de serviços e soluções

SISTEMAS E SERVIÇOS

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

TIC que abrangem a totali-

 Consultoria Estratégica de TI.

 Gestão Empresarial, Sage X3

dade da gestão empresarial,

 Engenharia, Design e Des-

adaptados tanto a PME como

envolvimento de Soluções.

a grandes empresas e insti-

 Monitorização de Sistemas,

tuições públicas.

Serviços e Aplicações.
 Operação e Administração

A empresa possui experiência
nas seguintes áreas de conhecimento e atividade.

de

Sistemas

e

Comuni-

cações.
 Serviço Desk.
 Serviço de Segurança e Continuidade do Negócio.

y Sage XRT Advanced.
 Nubia:

Plataforma

cloud

para a Gestão de Processos
Empresariais de Mobilidade.
 Soluções de Transformação
digital em diversos ámbitos:
DataFood,

DataIndustry

y

DataFactory.
 Takson: Sistema Inteligente
para a Avaliação em Linha
de Bens Imóveis.

SALÁRIOS E RECURSOS

CARTOGRAFÍA E

CONSULTORIA E

HUMANOS

CADASTRO

SOFTWARE

 Salários.

 Gestão Cadastral.

 Fábrica de Software e Des-

 Outsourcing tecnológico.
 Outsourcing operacional.

 Cartografía Vetorial e Temática.

envolvimento à Medida.
 Manutenção

e

Moderni-

 Recursos Humanos.

 Geodesia y Fotogrametria.

zação de Aplicações.

 Portal del Empregado.

 PNOA.

 Agricultura e Pecuária.

 PRL.

 BTH, BCN.

 Agricultura de Precisão Cul-

 Milena Analytics.

 Teledeteção.

tiva Decisões.

NFRAESTRUTURA,
ISTEMAS E SERVIÇOS

A Seresco oferece uma gama completa de serviços de engenharia, desenho
e desenvolvimento de infraestruturas,
sistemas e gestão de serviços TI.
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MODELO DE TRABALHO

CENTROS DE SERVIÇOS TI
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SERVIÇOS TRAMITADOS

CIBERSEGURANÇA 360º

INFRAESTRUTURA, SISTEMAS Y SERVIÇOS | 12

A ÁREA EM DADOS
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PROJETOS DESTACADOS
PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
DA INFRA-ESTRUTURA DE CORREIO ELECTRÓNICO SOBRE MICROSOFT EXCHANGE.
Detalhes significativos | Consolidação de três plataformas de correio, mais de
33.000 utilizadores da administração pública, 32 servidores em alta disponibilidade, SAM EMC2 CX700: 8TB em Raid 10.

CGSI-CENTRO DE GESTÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICOS DO PRINCIPADO DE ASTURIAS.
Administração do principado das Astúrias, educação e sanidade.
Detalhes significativos | 60.000 utilizadores, 28.000 computadores, 1.600 dependências do governo do Principado de Asturias. Equipa de 90 pessoas, atendendo
em regime 24x7.

CENTRO DE ATENDIMENTO A UTILIZADORES.
Ao nível de França, Reino Unido, Eslováquia, Rússia, Espanha e Portugal, dando
apoio tanto aos centros de produção como à rede de concessionários da Peugeot
e da Citroën.
Dados significativos | Ponto único de contacto para mais de 70 000 utilizadores
em Espanha e em Portugal, com mais de 500 aplicações diferentes, apoio a todos
os centros e à rede de concessionários em horário alargado.

GRUPO CAPIO SANIDAD.
Monitorização 24x7 Infraestrutura RH e virtualização.
Dados significativos | Monitorização de infraestruturas de virtualização, sistemas
de vencimentos e portal do empregado, com alarmes e geração de talões para
determinados casos. Criação automatizada de relatórios de ocorrências, estado e
rendimento dos indicadores mais significativos de ambas as plataformas.

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑA SANTA, S.A. (CAPSA).
Suporte, manutenção e instalação da infraestrutura hardware e software para
os centros da CAPSA. Apoio técnico a utilizadores do grupo em mais de 25 aplicações. Gestão e resolução de ocorrências ambiente SAP R/3.
Dados significativos | 650 utilizadores, 620 equipamentos, 50 servidores.

ALÁRIOS E RECURSOS
UMANOS

A Seresco oferece serviços de externalização salarial e administração de
Recursos Humanos baseados em ferramentas, metodologia e equipas
próprios.

SALÁRIOS E RECURSOS HUMANOS | 15

MODELO DE TRABALHO
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A ÁREA EM DADOS
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SATISFAÇÃO / FIDELIDADE DE CLIENTES
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PROJETOS DESTACADOS

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS.
Externalização da Administração de Folha de Vencimentos.
Dados significativos | 583 funcionários em Espanha e 486 em Portugal.

SOLUÇÕES PARA A PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, DIAGNÓSTICO E
TRATAMENTO DE DOENÇAS.
Externalização da Administração de Folha de Vencimentos.
Dados significativos | 1.063 operários.

SEGUROS MÉDICOS E SERVIÇOS DE SAÚDE.
Externalização da Administração de Folha de Vencimentos.
Dados significativos | 4.957 funcionários em 35 locais de trabalho.

DISTRIBUIÇÃO.
Externalização da Administração de Folha de Vencimentos.
Dados significativos | 19.500 funcionários.
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SOLUÇÕES EÓLICAS.
Externalização da Administração de Folha de Vencimentos.
Dados significativos | 2.061 funcionários na Espanha e 101 em Portugal.

PRODUÇÃO DE CELULOSE E ENERGIA COM BIOMASSA.
Externalização da Administração de Folha de Vencimentos.
Dados significativos | 1.144 funcionários.

LÍDER NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS.
Externalização da Administração de Folha de Vencimentos.
Dados significativos | 934 funcionários.

PRODUTOR DE WHISKY E OUTROS ESPIRITUOSOS.
Externalização da Administração de Folha de Vencimentos.
Dados significativos | 321 funcionários.

ARTOGRAFIA
CADASTRO

A

Seresco é uma das principais

empresas cartográficas espanholas e
oferece uma ampla gama de soluções
para a obtenção e exploração de
informação geográfica.
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MODELO DE TRABALHO | SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS
Tanto com técnicas clássicas como de satélite, a Seresco abrange todo o tipo de projetos geodésicos
e topográficos em qualquer parte do mundo, oferecendo: desenho, observação e cálculo de redes
geodésicas, nivelamentos de precisão, levantamentos taquimétricos, apoios fotogramétricos,
implantações, batimetrias e assistências técnicas

ESTRATÉGIA

DESENHO E TRANSIÇÃO

OPERAÇÕES E MELHORIA

Alinhamos as suas necessi-

Os projetos são realizados em

Gerimos os seus serviços de

dades com as do seu negócio

todo o seu ciclo de vida e pro-

maneira proativa reduzindo

proporcionando as melhores

porcionam-se todos os meios

custos.

soluções.

necessários.

MODELO DE TRABALHO | SERVIÇOS CADASTRAIS
A nossa empresa tornou-se um dos maiores fornecedores de informação geoespacial e soluções em
Espanha e na América Latina.

Trabalho de campo.

Atendimento do público.

Classificação de culturas.

Elaboração de FXCC.

Revisão de parcelas.

Estudo de mercado.

Investigação de

Atualização da base

Gestão de expedientes.

titularidade.

de dados.

Cruzamento de bases

Delimitação de

documentação

de dados.

parcelas.

existente.

Fichas representativas.

Digitalização de

Compilação da

documentação.
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A ÁREA EM DADOS
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PROJETOS INTERNACIONAIS DE DESTAQUE
EQUADOR.
Ministério da Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Pesca no projeto Sistema
Nacional de Informação e Gestão de Terras Rurais e Infraestrutura
Tecnológica — SIGTIERRAS.
A Seresco pôs em funcionamento um plano de internacionalização, realizando
os primeiros trabalhos cadastrais no Equador com as Campanhas Integradas de
Varrimento Predial para a modernização do Sistema de Informação Predial da
Zona 5, Zona 6 e Grupo 7, para o Ministério da Agricultura, Pecuária, Aquicultura
e Pesca no projeto Sistema Nacional de Informação e Gestão de Terras Rurais e
Infraestrutura tecnológica — SIGTIERRAS.

COSTA RICA.
Programa de regulação do cadastro e do registo de Costa Rica. Zona das Caraíbas.
Elaboração das bases topográficas digitais às escalas de 1:25 000, 1:200 000 e
1:500 000 de todo o país.
FORMAÇÃO DO CADASTRO PREDIAL e a sua compatibilização com o registo
predial de acordo com a legislação costa-riquenha vigente e com os parâmetros
estabelecidos pelo Registo Nacional da Costa Rica.
Elaboração da BASE TOPOGRÁFICA DIGITAL NACIONAL à escala de 1:25 000,
1:200 000 e 1:500 000 de todo o país para o Instituto Geográfico Nacional da
Costa Rica.

COLÔMBIA.
Auditoria dos projetos-piloto do Cadastro Multifunções.
Realização da AUDITORIA técnica, administrativa, jurídica e financeira às consultorias cujo objetivo é estabelecer a metodologia da operação cadastral rural
e urbana com abordagem multifunções e implementá-la nos municípios definidos, conforme os padrões e/ou especificações técnicas de produto definidas
pela Autoridade Cadastral e de Registo na Colômbia no âmbito do Modelo de
Administração de Terras LADM (ISO 19152: 2012) e gerar a informação e os meios
cadastrais necessários para a tomada de decisões do Governo Nacional no âmbito do Projeto de Cadastro com abordagem Multifunções coordenado pelo Departamento Nacional de Planeamento (DNP).
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PROJETOS INTERNACIONAIS DE DESTAQUE
MARROCOS.
Produção do mapa topográfico.
Produção do MAPA TOPOGRÁFICO às escalas de 1:5000 e 1:1000 de algumas
zonas da região de Souss Massa Draa (Marrocos), cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

BOLÍVIA.
Projeto para a execução do Levantamento Cadastral da área urbana consolidada dos municípios Potosí, Cochabamba e Oruro.
No ano de 2016, a Seresco assinou com a Unidade Executora do PROGRAMA DE
MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, Ministério das Obras Públicas e Habitação
— Viceministério da Habitação e Urbanismo —, a execução do Levantamento Cadastral da área urbana consolidada dos municípios Potosí (levantamento predial
de 1650 hectares), Cochabamba (levantamento predial de mais de 17 000 hectares) e Oruro (levantamento predial de mais de 7500 hectares).

ONSULTORIA
SOFTWARE

A Seresco tem uma ampla experiência
no desenvolvimento, na manutenção
e na modernização de aplicações de
software que permitem às organizações encarar os desafios tecnológicos, definindo, concebendo e construindo aplicações de qualidade à
medida das suas necessidades.
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MODELO DE TRABALHO

APLICAÇÕES

SERVIÇOS

INOVAÇÃO AGRÍCOLA

Serviço de gestão de apli-

Serviços de consultoria, ma-

CULTIVA DECISÕES

cações para a indústria.

nutenção de aplicações no

www.cultiva.green

âmbito da Agricultura e da Pe-

A Cultiva é uma plataforma

cuária.

global de agricultura de precisão para a observação contínua da sua exploração de forma simple e visual, e o apoio
do agricultor na tomada de
decisões.
RASTREABILIDADE ALIMENTAR

A ÁREA EM DADOS

Sistema

de

rastreabilidade

alimentar baseada em tecnologia blackchain que permite
uma transoarência extrema da
cadeia alimentar.

PLATAFORMA LÍDER
em agricultura de
precisão multicultura.

INSPEÇÕES INTELIGENTES
Sistema de Inspeçôes inteligentes que permita implementar as regras de inspeção
em qualquer contexto geográfico e legal.

+300.000 horas
de desenvolcimento
de software
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PROJETOS DESTACADOS
FLEXIGROBOTS.
Projeto europeu em que a Seresco é um dos parceiros de Espanha. A ideia central
do projeto pretende otimizar o uso de meios robóticos terrestres e aéreos, de
forma combinada e centralizada numa plataforma para tornar o mais rentável
possível a automatização das tarefas de campo. Desta forma, consegue-se uma
maior versatilidade através do uso dos mesmos robôs para diversas tarefas, maior
cooperação entre robôs terrestres e aéreos, obtenção de dados mais valiosos para
gerar conhecimentos precisos sobre campos, culturas e operações robóticas,
mais autonomia para a adaptação em tempo real dos planos da missão e uma
maior precisão para realizar tarefas específicas de forma localizada, ganhando
precisão e diminuindo os custos.

PROJETO PLAGO.

PLAGo

O projeto consiste na investigação das tecnologias de visão, inteligência artificial e
IDC mais adequadas para a deteção precoce da praga, investigação e identificação
de padrões para determinar o comportamento da praga e da cultura, investigação,
inteligência artificial e análise avançada de dados para reduzir o efeito das pragas
e a validação em ambiente relevante (cultivo) das tecnologias investigadas. Para
levá-lo a cabo, a Seresco conta com os seguintes colaboradores (Centro público de
investigação SERIDA e Centro Tecnológico IDONIAL).

PROJETO K-CHAIN.
Tem por objetivo o desenvolvimento experimental de um sistema que proporcione
um mecanismo de rastreio agroalimentar no cultivo e comercialização do quivi. No
âmbito do projeto, realiza-se um projeto-piloto numa exploração agrícola localizada
no Principado das Astúrias, o que permitirá ao cliente final a identificação regional
do quivi comercializado. A segurança alimentar e a transformação digital do
campo são fundamentais para o desenvolvimento do setor agrícola.

CIP-OLIVE.

CIP-OLIVE

Projeto de I&D em cooperação tecnológica internacional com o Egipto, cujo
objetivo foi desenvolver uma plataforma informática de gestão do olival através
da monitorização da cultura. Esta solução, baseada na nuvem, tem um sistema
de deteção precoce de pragas e doenças, bem como um sistema preciso para
o controlo eficiente da água de rega e problemas associados de salinidade,
adaptado a diversas tipologias e sistemas de culturas.
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PROYECTOS DESTACADOS
GRUPO ARCELORMITTAL.
Fornecedor europeu do grupo ArcelorMittal Desenvolvemos os trabalhos de
manutenção do parque de aplicações do grupo na modalidade de “nearshore” a
partir dos nossos centros de desenvolvimento de Oviedo e Vigo.
O projeto abarca todas as tecnologias disponíveis nas diversas fábricas e sistemas
transversais (COBOL, Pacbase, SAP ABAP, JEE, .NET, Business Objects…) Para o
ano de 2015 prevê-se um volume de trabalho de 45 000 a 50 000 horas.

XUNTA DE GALICIA.
Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Secretaria Regional do Meio
Rural. O referido sistema representa o núcleo de gestão da Secretaria; permite
gerir explorações agrárias e pedidos de ajudas, fazer o acompanhamento e o
controlo do efetivo pecuário e, em geral, suporta as políticas agrárias estabelecidas
na Comunidade Autónoma. O sistema é suportado por numerosas tecnologias,
do C++ a Java nos módulos mais recente. Para o ano de 2015 prevê-se um volume
de trabalho de 50 000 a 60 000 horas.

FUNDO ESPANHOL DE GARANTIA AGRÁRIA – FEGA.
(ORGANISMO DEPENDENTE DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA).
Desenvolvimento à medida de um sistema de inspeções em campo que
permite a verificação sobre o terreno dos expedientes de ajuda associados à
Política Agrária Comunitária. Este sistema tem alcance nacional e é utilizado por
centenas de inspetores durante o período de tramitação das referidas ajudas. Foi
desenvolvido em tecnologia ESRI no que diz respeito ao Sistema de Informação
Geográfica, e complementado com desenvolvimentos em .NET e Java para os
tratamentos alfanuméricos.

PRINCIPADO DAS ASTÚRIAS.
Manutenção do Sistema de Gestão de Agricultura da Secretaria Regional do
Meio Rural. Este sistema dá apoio às políticas agrárias definidas na Comunidade
Autónoma. Foi originalmente desenvolvido com tecnologia Oracle Developer,
mas no ano 2014, a Seresco empreendeu um projeto de modernização
tecnológica, migrando toda a funcionalidade anterior para o ambiente Java. Para
o ano de 2015 prevê-se um volume de trabalho de 32 000 horas.

ERVIÇOS DE
RANSFORMAÇÃO DIGITAL

A Seresco tem a experiência e o conhecimento em digitalização para dirigir a
mudança e liderar o desenvolvimento
digital das empresas. Acompanhamos
os nossos clientes na sua evolução com
uma abordagem baseada em quatro
eixos principais: cliente, processos de
negócios, tecnologia e dados.
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MODELO DE TRABALHO

A ÁREA EM DADOS
A Seresco, a FEMETAL e a Universidade de Oviedo criaram em 2017
o primeiro mestrado em Espanha especializado em Indústria 4.0,
exemplo de colaboração público-privada. Desde 1970, mais de 45000
alunos de informática e novas tecnologias formaram-se na Seresco.

+500 projetos

de transformação digital
em PME.

+45000 alunos

líderes em formação de
talento digital.
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PROJETOS DESTACADOS
ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE CARNES DO
PRINCIPADO DAS ASTÚRIAS.
Através das soluções SAGE X3 e Datafood 4.0, digitalizou-se a
instalação-piloto dedicada a projetos de investigação e inovação onde
se desenvolvem e ensaiam projetos tecnológicos de inovação. Durante
o projeto, implementaram-se processos ERP, de sensoriamento e
monitorização de 116 sinais diferentes produzidos na instalação-piloto
bem como o tratamento das informações compiladas e armazenadas
em tempo real, a partir dos processos ERP e dos sensores na instalação.
Armazenamento, machine learning, análise gráfica de sinais, API de
integração, alertas e implementação automática.

SERVIÇOS DE MOBILIDADE. TRANSPORTE DE PESSOAS DE TÁXI E VTC.
Necessidade de distinguir e agilizar todos os processos da empresa
para conseguir chegar ao maior número de utilizadores possível com a
rapidez que o mercado requer. O projeto consistiu na implementação
do software Sage X3 para a gestão empresarial e para a consecução
de uma maior eficiência e experiência personalizada. Administração
financeira com o controlo de resultados finais com precisão e visibilidade
em tempo real sem perder de vista os requisitos locais (orçamentos e
contabilidade, ativos fixos e relatórios financeiros).

FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO DE METAL E COMBUSTÍVEIS EM
DIFERENTES LOCALIZAÇÕES GEOGRÁFICAS.
O projeto consistiu na implementação do Sage X3 nas cinco empresas
que fazem parte do Grupo Roces para estabelecer o processo de
transformação digital numa base com garantia de futuro e de
crescimento, adaptando-se a todas as peculiaridades e com capacidade
de consolidar os estados financeiros das várias empresas para apresentar
contas anuais a nível de grupo.
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PROJETOS DESTACADOS
SERVIÇOS PARA EMPRESAS.
A Seresco contribui com a sua plataforma NUBIA para a melhoria da
implementação de projetos LEAN no grupo. Implementação bemsucedida da tecnologia para facilitar o processo de seguimento de todas
as ferramentas implementadas no grupo que procuram maximizar a
facultação de valor aos clientes na prestação de serviços. Completou-se a
implementação de 25 ferramentas LEAN para um potencial de mais de
2000 utilizadores. Aplica tecnologias cloud, Big Data, IA e GIS, o que a torna
um vetor de impulso da estratégia de transformação digital do Grupo Eulen.

ILUMINAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA E INDÚSTRIA.
Implementação da solução ERP Sage X3 standard. Interface entre o Sage
X3 e o Prestashop através de serviços web e FTP para enviar à loja web
dados mestres, tais como artigos/preços e receber e incorporar vendas.

FABRICO DE LIGAS ESPECIAIS PARA A INDÚSTRIA DO ALUMÍNIO.
Implementação da solução ERP standard Sage X3/XRT nos âmbitos de
compras, stocks de matérias-primas, vendas (parcial), produção (parcial)
e finanças. Redução dos tempos de gestão, otimização e integração de
processos. Potencialização da gestão de tesouraria com uma visão integrada juntamente com os restantes processos.

SOLUÇÕES DE GESTÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS DE ALTA TECNOLOGIA.
Implementação do Sage X3 para as duas empresas do grupo. Módulo
de finanças (contabilidade geral, terceiros e tesouraria, impostos incluindo SII, contabilidade analítica e bens imobilizados), modelos de apresentação, módulo de distribuição (compras, stocks, vendas, MRP, CRM,
intercompany, interinstalação, contramarca, serviço de pós-venda, manutenção), fabrico, projetos, planificador de produção, controlo horário e
captura de informação de dispositivos de controlo de presença.
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PROJETOS DESTACADOS
SOLUÇÕES GLOBAIS, INOVADORAS E SUSTENTÁVEIS PARA O SETOR
DA CONSTRUÇÃO.
Implementação do Sage X3 V11 in loco. Módulo financeiro completo
para as 8 empresas nacionais do grupo: contabilidade geral, contabilidade analítica, impostos (SII e impressos oficiais), contabilidade de
terceiros, tesouraria e bens imobilizados. Implementação do módulo
de distribuição na empresa distribuidora nacional do Grupo: compras,
stocks e vendas.

A ASMADERA É A ASSOCIAÇÃO ASTURIANA DE EMPRESÁRIOS
FLORESTAIS E DA MADEIRA.
Aplicação integrada de gestão financeira, comercial e controlo de
produção para empresas de exploração florestal e primeira transformação da madeira. Mais de 50 instalações em várias comunidades
autónomas.
Dados significativos | Traçabilidade da cadeia de custodia.

IDESA (GRUPO DANIEL ALONSO) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
DE ENGENHARIA INDUSTRIAL.
Digitalização integral dos processos de controlo de qualidade da
empresa para resolver os desafios da automatização do seguimento
e a notificação dos programas de pontos de inspeção, a elaboração
e relatório dos ensaios e dos testes realizados e a elaboração dos
dossiers de qualidade dos produtos.
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ALIANÇAS
ESTRATÉGICAS
A Seresco mantém uma amplia política de alianças, tanto
tecnológicas quanto estratégicas, com empresas como Microsoft,
Oracle, ou SAGE.
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CERTIFICAÇÕES
INTERNACIONAIS
 Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001, ISO
14001 e ISO 45001.

 Certificação de nível médio conforme o Esquema Nacional de Segurança (ENS).

 Certificado em conformidade com a ISO/IEC

 ITIL (Foundation Certificate in IT Service Ma-

27001 extensível a todas as áreas da empresa

nagement). Política constante de certificação

e integrado no Regulamento Europeu de Pro-

do pessoal nas metodologias ITIL para a gestão

teção de Dados e ISO/IEC 20000-1.

de serviços informáticos.
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NOSSOS CLIENTES
A Seresco possui uma carteira de mais de 1500
clientes nacionais e internacionais pertencentes
a empresas de todos os setores e organismos das
administrações públicas.

INDÚSTRIA/FABRICO

QUÍMICO

ENGENHARIA/CONSTRUÇÃO
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NOSSOS CLIENTES
SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS

RETAIL

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

INSTITUIÇÕES

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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NOSSOS CLIENTES
FARMÁCIA/SAÚDE

FINANCEIRO/SEGUROS

TURISMO/TRANSPORTE

TIC

EDUCAÇÃO/INVESTIGAÇÃO

SEGURANÇA
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PARA ALÉM DA SERESCO

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
A Seresco integrou de forma voluntária o

compromisso social no seu governo e gestão empresarial. Assim, as preocupações

sociais, laborais, ambientais e de respeito
pelos direitos humanos fazem parte da
sua estratégia, políticas e procedimentos
da empresa, responsabilizando-se desta
forma pelo impacto da sua atividade.

SALÁRIOS SOLIDÁRIOS
A Seresco realiza desde 2014 uma doação anual
em função do seu crescimento. Também oferece
aos clientes a possibilidade de canalizarem a sua
solidariedade através da externalização salarial.
Por cada novo salário gerido, a empresa faz uma
contribuição destinada a diversos projetos solidários da Intermón Oxfam e da SAUCE.

www.seresco.pt | seresco@seresco.pt

OVIEDO

VIGO

BARCELONA

MADRID

LISBOA

COSTA RICA

PERU

COLÔMBIA

