
Sage X3
Somos um dos principais Parceiros da Sage para o mercado enterprise, com equipa própria que

cobre todas as áreas funcionais e técnicas do produto e com uma forte componente de inovação.

Desde 2015, somos um dos principais parceiros 
de X3 da Sage, com uma equipa exclusivamente 
dedicada.

Implementamos a solução para o mercado 
enterprise, cobrindo todas as áreas funcionais 
e técnicas do produto (Finance, Distribution, 
Production, People, PJM, XRT, R&D, Administração 
de Sistemas).

Somos revendedores de licenciamento, como tier
de Gold Reseller.

EQUIPA PARA OFERTA SAGE
• Equipa com elevada senioridade e com experiência em vários projetos. 
• Todos os consultores estão certifi cados pela Sage.
• Certifi cação de novos consultores ou renovação de certifi cações existentes, realizada anualmente.
• Organizada por área funcional e técnica. Todos os consultores têm uma área de especialização.

University

Primeiro Parceiro ISV em Portugal - Certifi cação 
atribuída aos parceiros que estão autorizados
a desenvolver uma ou mais soluções de software
integradas num produto Sage.

Prémio Ibérico de Inovação, com o nosso ISV,
a AppYourSales.



QUEM SOMOS

Empresa de consultoria fundada, 
enquanto Procensus, em 1998.

EQUIPA

Consultores com um profundo 
conhecimento dos processos,

da indústria e de TI.

MISSÃO

Resolver os problemas reais dos 
clientes, através de soluções 

tecnológicas adequadas, numa 
lógica colaborativa.
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LISBOA
Polo Tecnológico de Lisboa, Rua Cupertino de Miranda

nº 39, Lote 6, 2B, 1600-513 Lisboa, Portugal

PORTO
Núcleo Empresarial Sarcol, Rua do Tronco, 375, sala 1.26,

4465-275 São Mamede de Infesta, Portugal

ÉVORA
Rua Circular Norte do Parque Industrial 21,

7005-841 Évora, Portugal

LUXEMBURGO
35, Ceinture des Rosiers

Howald L-2446, Luxembourg

geral@brightenconsulting.com

(+351) 212 840 150

brightenconsulting.com

@brightenpt @brightenconsulting Brighten Consulting

Serviços que suportam os clientes, desde a conceção da ideia até à implementação da solução
e respetiva manutenção.


