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CONVICÇÃO NUM SERVIÇO DE ELEVADA QUALIDADE
A Milestone em parceria com a Valorgest
propôs a solução SAP BusinessObjects
Financial Consolidation (BFC) e SAP Disclosure Management (DM) para responder
às necessidades do seu cliente Grupo Nabeiro.
Implementação em parceria com a Valorgest da solução SAP BFC 10 para consolidação legal e de gestão do grupo Nabeiro
e reporte de contas (individual e consolidado) em SAP DM 10.

DESAFIO
Definição de um novo plano de contas
consolidado para o grupo, melhorias
nos processos de registo financeiro das
empresas individuais e automatização
dos procedimentos de consolidação e de
reporte legal (por sociedade) e de gestão
(por centro de custo / lucro).

SOBRE MILESTONE CONSULTING
OBJETIVOS PROPOSTOS
Reduzir significativamente o esforço
de recolha, validação e tratamento dos
dados, aumentar a automatização dos
procedimentos de consolidação e reporte.

TEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO
4 meses

EQUIPA
4 pessoas, 2 Senior consultants, 1 consultant, 1 Sénior Consolidation consultant.

RESULTADOS
Satisfação do cliente; Simplificação e melhoria dos processos; Capacidade de consolidar por diferentes métodos e perspetivas; Possibilidade de simular diferentes
cenários. Total integração entre reporte
legal e de gestão.

A Milestone Consulting nasce da convicção que é possível prestar um serviço de
elevada qualidade ao cliente, ser financeiramente competitivo, com um forte
carácter inovador e ao mesmo tempo
ser uma companhia onde as equipas de
trabalho sintam que existe um excelente
ambiente, em que todos são respeitados
e onde é possível ser um profissional de
elevada performance, evoluir e ao mesmo
tempo balancear a vida profissional com
a pessoal.
A diversidade, o acumular de experiências
e sentimento de construção tornam todos
os dias verdadeiramente enriquecedores
e únicos. Cada etapa da Milestone, desde
o sonho, a construção do business plan, a
definição do modelo de gestão, o ganhar o
primeiro contrato, cada projeto concluído
com sucesso, cada prémio ganho, o crescimento sustentado e ultimamente a estratégia de internacionalização, é considerado como uma vitória da equipa. Em que
cada um pode colocar o seu cunho pessoal
e contribuir com algum valor acrescentado.
O percurso da Milestone tem sido um acumular de vitórias, o que me deixa confiante
do caminho que queremos trilhar.
A Milestone Consulting, fundada em
2010, é uma empresa que presta serviços de Consultoria em tecnologia SAP e
Microsoft, e faz desenvolvimento de pro-

CASOS DE SUCESSO

duto, com presença em Portugal, no Peru
e na Suíça. Apresenta, desde a sua constituição, uma taxa de crescimento acima
dos 20%. Em termos absolutos, foi atingida em 2014 uma faturação acima dos
2 M€. O nosso maior fator diferenciador
é a grande experiência dos consultores,
o que nos permite acumular mais de 200
mil horas em prestação de serviços de
consultoria e desenvolvimento de produto
suportada numa equipa com mais de 60
consultores e onde a taxa de rotatividade
é muito próxima de zero. Devido às áreas
de oferta que temos vindo a desenvolver,
consideramos que a combinação de competências SAP e Microsoft é diferenciadora no mercado, pois permite-nos uma
integração tecnológica única, assim como
as referências em tecnologia SAP que é
pioneira no mercado nacional e mesmo
Europeu e no universo Microsoft as competências em Cloud/Azure.

Saiba mais em www.milestone.pt

