
  

 

Omnilog Implementa a Primeira Aplicação 
Nacional de Contabilidade e Salários em 
Cloud Computing, na Empresa CSBR  

 

 

A Omnilog, Lógica e Informática foi a empresa escolhida pela CSBR  

para implementar o sistema de Contabilidade e Salários, com as 

aplicações omnicontabilidade e omnisalarios, em ambiente Cloud 

Computing. 

Segundo Carlos Ricardo, sócio gerente da CSBR existia uma 

necessidade premente de encontrar uma aplicação informática 

para o tratamento da contabilidade, fiscalidade e salários, que 

permitisse o cumprimento das obrigações laborais e fiscais, com 

alguma facilidade e eficiência. Afirma o mesmo que: 

 “Nesta necessidade ponderei sempre a possibilidade da 

mobilidade no registo das operações e emissão de mapas e 

análises, pois nesta actividade a mobilidade e a flexibilidade de 

horários é uma constante.” Situação, esta, reforçada pela urgência 

em trabalhar a partir de qualquer posto, no escritório, em casa ou 

junto dos clientes. 

Anteriormente a empresa possuía um conjunto de aplicações fixas, 

instaladas em servidor próprio, com as limitações daí decorrentes, 

isto é, dificuldades de acesso à distância, ausência de mobilidade, 

dificuldade em utilizações simultâneas, custos de propriedade e de 

manutenção. 

Migrou-se para um serviço SAAS (software as a service), que se 

traduz numa redução de custos, uma vez que se paga apenas 

aquilo que se utiliza. Este serviço implica apenas uma ligação à 

internet e veio garantir a ubiquidade e mobilidades exigidas, “pela 

possibilidade de trabalhar em qualquer ponto, fazer apresentações 

e análises de contas, resultados e saldos junto dos clientes e nas 

suas instalações, com o meu portátil, ou com o equipamento do 

cliente”, refere Carlos Ricardo. Reforçando ainda que, a redução do 

tempo nas operações de rotina foi uma das metas alcançadas. 

 

Foram consultadas várias empresas no mercado até a adjudicação 

da proposta apresentada pela Omnilog, contudo, foi a Omnilog a 

empresa que apresentou a única solução verdadeiramente em 

Cloud Computing. Os requisitos máximos prenderam-se com a 

mobilidade e este foi o factor primordial na escolha do fornecedor. 

Para o sócio gerente da CSBR, além das questões da eficácia dos 

processos, a possibilidade de utilização do sistema contabilístico 

em Cloud Computing revelou-se numa mais-valia junto do cliente, 

uma vez que, “(…) Transmite confiança ao cliente poder aceder às 

aplicações de contabilidade ou salários na sua presença, no 

escritório ou nas suas instalações.” 

Outra das vantagens da solução foi o investimento, nulo. O 

pagamento pela utilização permite repercutir nos clientes esse 

custo, pois está de acordo com a quantidade de documentos dos 

clientes a tratar. Esta é uma clara vantagem face às plataformas 

tradicionais. Conforme refere CSBR ”As soluções adquiridas 

dificultam a afectação do investimento, licenças, actualizações e 

renovação do investimento no hardware, que nas aplicações 

residentes, tem de ser redimensionado de acordo com as bases de 

dados. Já não falando nos sistemas de segurança, que nesta 

aplicação são desnecessárias.” 

As aplicações Omnicontabilidade e Omnisalarios desenvolvidas 

pela Omnilog revelaram-se como as melhores respostas às 

exigências de um mercado cujo tempo é quem mede a 

performance das empresas. 

A CSBR acredita assim, que a Omnilog é um parceiro para o futuro, 

cujo sucesso será conduzido pela inovação das soluções 

apresentadas. 

 

A nossa equipa é constituída por técnicos e 

engenheiros experientes certificados pela 

Microsoft e pela Intermec.  

Equipa 

Av. Infante D. Henrique 76 

2500-918 Caldas da Rainha 

comercial@omnilog.pt 

Tel : +351 262845156 

www.omnilog.pt 

 

Contactos 

Reduza os encargos em T.I. até 80% 

 

http://www.omnilog.pt/
http://www.omnilog.pt/
http://www.omnilog.pt/
http://www.omnilog.pt/
http://www.omnilog.pt/
mailto:comercial@omnilog.pt


April, 01/2009 

ipsam voluptatem quia voluptas 09001 

 Cloud Computing 
 
O termo Cloud Computing, também conhecido por Computação em Nuvem, não é uma tecnologia mas um conceito que pode ser 
definido como um modelo no qual um conjunto de serviços e programas está disponível na internet e que pode ser acedido a 
partir de qualquer computador, em qualquer lugar. 

Reconhece-se ao Cloud Computing a capacidade de oferecer serviços a um custo mais baixo, de forma mais flexível e com uma 
rápida implementação. Como? Através da Internet e numa base de “só paga aquilo que usa”.  

Aumentando assim, a capacidade das empresas de forma prática, sem necessidade de investirem em novas infra-estruturas, em 
formação ou em licenciamento de novo software.  

Cloud Computing - O software como um serviço 

 

 Baixo custo, paga só o que utiliza; 
 

 Sem manutenções ou actualizações; 
 

 Não necessita de infra-estrutura de servidores ou backups; 
 

 Maior facilidade na partilha de documentos – uma vez que todas as informações se 

encontram guardadas no mesmo lugar, ou seja, na nuvem computacional;  

 Mobilidade; 
 

 User Friendly; 
 

 Sempre disponível; 
 

 Reduza os encargos em T.I. até 80%  
 

 

Omnilog A omnilog, lógica e informática dedica-se ao desenvolvimento de software desde 1994 para 

vários sectores de actividade. Actualmente com um universo superior a 900 utilizadores dispomos e 

desenvolvemos soluções nas mais recentes tecnologias como o rfid, cloud computing ou mobilidade. 

A inovação é a premissa que nos distingue e que consideramos vital para o crescimento no mercado das 

novas tecnologias, por isso a Omnilog tem como Visão a exigência de ser reconhecida como uma empresa 

inovadora nas soluções que propõe. Apontamos como Missão o desenvolvimento de soluções que visem 

acrescentar valor aos nossos clientes, no âmbito dos seus processos de gestão precipitando o seu sucesso 

empresarial, em particular no aumento da eficiência no sistema de informação e de gestão da sua 

actividade. 

A primazia na qualidade, eficiência e inovação das aplicações desenvolvidas pela omnilog resultam em 

sólidas ferramentas de gestão, disponibilizando informações consistentes em tempo real nas operações 

de logística, gestão ou estatística. 

Um dos factores que contribui para o bom desempenho da Omnilog é a oferta de produtos e soluções 

para as indústrias, empresas comerciais e de serviços, aliada a equipas especializadas para cada uma das 

áreas de negócio. 

 

CSBR A CSBR Unipessoal Lda é uma empresa prestadora de serviços na área da consultoria e da 

contabilidade situada em Torres Vedras. A empresa foi fundada em 2007, resultado de 30 anos de 

experiência profissional do seu sócio fundador, em ramos de negócio diversificados, como a 

responsabilidade nas áreas da fiscalidade, gestão financeira, organização e a auditoria. 

 

 

 

 Não adquira, utilize sem complicações! 

 
Os nossos serviços em Cloud Computing dão-lhe acesso a um serviço global que reúne a 

infra-estrutura, o alojamento e o software, pagando apenas pelo que usa. Não necessita 

de investir em Hardware, o seu computador actual satisfaz todas as exigências do 

software, bem como as suas futuras actualizações! 

 www.omnicontabilidade.com 

www.omnisalarios.com 
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