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Pretende-se desenvolver uma solução que integre os diferentes sistemas que a Samsys tem atualmente 
e que gerem o processo de recolha e tratamento inicial de leads. 

Atualmente a Samsys recebe várias leads (pedidos de contacto comercial) através de diferentes meios, 
nomeadamente telefone, website e email. Estes pedidos são atribuídos, via email, a elementos da 
equipa comercial que deverão dar seguimento a esses mesmos contactos. 

Eventualmente o registo destas leads entra no nosso CRM (PHC). No entanto isso não acontece sempre 
e tende a não acontecer no tempo correto. 

Para além disso o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados implica que esta informação possa ter 
que ser tratada de forma mais sistemática do que é atualmente. 

O principal desafio a resolver prende-se com as dificuldades reportadas pelo Diretor Operacional 
nomeadamente: 

• Identificar quais as leads recebidas num determinado período de tempo; 

• Identificar o estado dessas leads; 

• Analise rácio de conversão entre leads / propostas apresentadas. 

Ao mesmo tempo é necessário considerar como requisito que a informação recolhida no website deverá 
ser inserida automaticamente no CRM devendo ainda ser possível sincronizar essa informação com a 
plataforma E-Goi. 

• Prevê-se a criação de um ou mais serviços ou apis para integrar informação entre CRM / 
Website / E-goi, sendo que esses serviços serão criados em .Net, previsivelmente na linguagem 
C#; 

• Deverá existir um interface onde consultar a informação, sendo que esse interface deverá ser 
criado usando o padrão MVVM; 

• É também expectável o desenvolvimento de uma ou mais stored procedures que serão 
executadas no nosso servidor MS SQL. 

A Samsys terá a acompanhar este estágio uma pessoa com vários anos na implementação e gestão de 
projetos de software bem como outra pessoa com vários anos de implementação de soluções de 
software sendo que o nosso maior contributo será, inicialmente ao nível de planeamento, definição de 
requisitos, durante o projeto na gestão do mesmo, micro-planeamento, boas práticas no 
desenvolvimento de software (controlo de versões, etc.) e ainda no pensar um projeto numa perspetiva 
de continuidade 
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Atualmente os pedidos entram por exemplo por email, telefone, etc e a Mónica (1), recolhe 

essa informação e envia-a por email para o Joaquim (2), que depois atribui a alguém da sua 

equipa, sendo que essa atribuição consiste no envio de um novo email, o comercial faz um 

primeiro contacto de "despiste" (3) para perceber se tem viabilidade o contacto e só depois é 

que regista tudo no PHC. 

Prevê-se alterar quer o processo administrativo quer o registo a nível de sistema de 

informação. 

(1) - em vez de enviar por email, a Mónica deverá criar logo o contacto e a proposta para 

contacto com a informaçao necessária. Coloca como gestor da proposta o lider da equipa 

comercial e preenche um novo campo na proposta que irá indicar a origem da proposta/lead 

 

 

 Ao gravar uma proposta em que a Origem da Lead está preenchida (Proposta ou Proposta 

para Contacto) é enviado um email para o Gestor da Proposta (que deverá nesta altura ser o 

diretor comercial) com a indicação de que existe uma nova lead. 

 (2) O diretor comercial depois, no PHC, atribui a proposta ao comercial. Ao gravar uma 

proposta em que a Origem da Lead está preenchida (Proposta ou Proposta para Contacto), e é 

alterado o gestor de proposta, é enviado um email para o novo Gestor da Proposta e para o 

diretor comercial com a indicação de que existe uma nova lead. 

 (3) O comercial pode desde logo começar a registar as visitas no PHC na medida em que o 

contacto já existe. Se for necessidade de prevenda pode também converter para cliente, e 

criar pedido de prevenda. 

 Deverão ser criados novos emails de alerta com a seguinte informação: 

• Leads criadas e que ainda não foram atribuídas a um comercial (semanal) 
• Leads atribuídas a um comercial e que ainda não têm visitas registadas (semanal) 
• Nº de propostas, criadas a partir de uma lead, por fabricante (mensal) 
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Fundada em 1997, a Samsys é uma Consultora especializada no setor das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, sediada no concelho de Valongo e com delegação no distrito de Lisboa.  

O seu posicionamento tem resultado em vários reconhecimentos, designadamente como sendo PME 

Líder, durante 10 anos consecutivos e PME Excelência, por 2 anos não consecutivos, tendo conquistado 

em meados de 2017, em Madrid, um prémio intitulado por “Customers First”, atribuído pela SAGE. 

Av. Eng. Duarte Pacheco 2500B 4445-416 Ermesinde (3k da Saída da A4 de Águas Santas) 

Autocarros à porta:  

• Resende 107 – Valongo (Estação); Santa Rita; S. Mamede (Igreja); Padrão da Légua; Sª. Hora; 

Matosinhos (50min / frequência aprox. 15min) 

• Valpi 61 - Valongo; Formiga; S. Mamede; Sª. Hora; Matosinhos (60min / frequência aprox. 

15min) 

• STCP 705 – HS João / Estação Ermesinde / Valongo (50min  / frequência aprox. 40min) 

Comboio mais próximo 

• Estação da Palmilheira (ligação com 61 ou 107) / Estação de Ermesinde (ligação com 705) 

Horário Normal: 09:00/13:00 – 14:30/18:30 (Ajustável de acordo com necessidades do aluno) 
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Consultoria de Gestão 
Especializámo-nos na área 

de Consultoria de Gestão.  

Inicialmente procuramos 

perceber o modelo de negócio do 

cliente, ou seja, todo o 

funcionamento e dinâmica do cliente. Depois 

percebemos como é que nós podemos melhorá-

los e digitalizá-los, criando regras de negócio nos 

sistemas, para que o erro humano seja nulo.  

 

Engenharia de Sistemas 

A área de Engenharia de 

Sistemas representa aquilo que é 

infraestrutura, como sejam os 

servidores, redes, switching, 

sistemas de backup (sistemas de continuidade 

de negócio), sistemas de alimentação 

ininterrupta, sistemas de videovigilância e todos 

os softwares para explorar a componente 

de hardware.  

 

Comunicação e Marketing 
Na área de Comunicação é 

elaborada a produção de 

conteúdos interna e externa, é 

feito apoio e gestão de comunicação e imagem 

das empresas, seja em redes sociais, tarefas de 

SEO, email marketing e videomarketing.  

 

 

Desenvolvimento e Programação 

A área de Desenvolvimento cria 

soluções de desenvolvimento à 

medida, seja ele aplicacional, 

web, web apps, mobile apps e 

toda a dinâmica de personalização de soluções 

como para um website, e-commerce, um portal, 

business to employee, business to business ou 

business to consumer.  

Assistência e Suporte 

 

Nestes Departamentos 

desenvolvem-se ações que 

promovem as boas práticas, 

transmitindo conselhos e informação 

necessária para que o cliente consiga tirar 

máximo proveito dos seus equipamentos.   

Quando os mesmos precisam de assistência ou 

reparações, a Equipa Técnica assegura o seu 

perfeito funcionamento ou, em casos mais 

graves, aconselha os equipamentos mais 

adequados do mercado para o efeito em quest

 

http://www.samsys.pt/servicos/sistemas/
http://www.samsys.pt/servicos/sistemas/

