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A Decimal, Lda é uma empresa da área
Informática, fundada em Outubro de
1996, assentando num conjunto de
profissionais experimentados na área
do desenvolvimento.
Assim, foi criando o seu próprio
portfólio de produtos de software,
nomeadamente para mercados
verticais.
Pela confiança que ao longo do tempo,
os nossos clientes foram depositando
em nós, fomos felizmente compelidos
a celebrar parcerias com outras
empresas, com vista a propor-mos aos
nossos clientes soluções que
sejam o mais abrangentes possível.
Nessa medida, conseguimos hoje, ter
soluções, cuja abrangência se estende
desde o consumidor doméstico até às
grandes empresas.
Temos planos e soluções para todo o
tipo de empresas.
Cobrimos Portugal Continental e Ilhas,
em vários pontos do país.
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Serviços
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Serviços»
Assistência Técnica»
- Redes
- Toda a gama de
material informático

Manutenção»
Consumíveis»
- Uma vasta gama de consumíveis
- Componentes para informática
- Acessórios para informática
Serviços»
Internet»
- Estudo de arquitectura de site
- Alojamento
- Registo de domínios
- Serviço de E-Mail

Star’s»
Servidores»
- Servidores WEB em LINUX
- Integráveis em todas as redes
- Servidores de MAIL em LINUX
integráveis em qualquer tipo de rede

www.decimal.pt

www.decimal.pt

DECIMAL

Perfil

Clientes »
Distribuição geográfica »
•Todo o território continental e Ilhas
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Parcerias »
Tipo de parceiros »
•Empresas especializadas em redes de dados
•Empresas especializadas em software orientado
Serviços »
Redes de Dados »
•Estudo de redes locais
•Instalação de redes
•Instalação e configuração de equipamento activo
Hardware »
Equip. Informáticos »
•Servidores
•Computadores de marca e assemblados
•Portáteis
•Impressoras
Software »
Desenvolvimento próprio »
•Constitui uma ferramenta de simples
utilização e é constituída pelos módulos de:
•Compras
•Vendas
•Stocks
•Contabilidade Financeira, Analítica e Orçamental
•Contas Correntes
•Salários
•Gestão de Frota
•Módulo de Cheques
•Auditoria Fiscal (Saft)
•Gest. Correspondência
•Administração
Software »
Desenvolvimento próprio »
•Software de Gestão de Bombeiros que é
constituído por:
•Gestão de Comando
•Gestão de Direcção
•Gestão de Correspondência
•Contabilidade
•Salários.
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Software

Software »
Desenvolvimento próprio »
•Software de Gestão de Colectividades:
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•Desportivas
•Recreativas
•Culturais
Esta ferramenta, estando vocacionada para todo o
tipo de colectividades, está particularmente desenhada
para responder tambéma Bandas de Música que têm
especificidades próprias.
Software »
Em parceria (Retalho)
A solução de retalho com maior expressão nacional.
• Lojas de pronto a vestir
• Sapatarias
• Papelarias
• Auto-serviço
• etc
Software »
Em parceria (Retalho)
O software PolyBoard permite desenhar o seu móvel
em 3 dimensões, aplicar texturas, obter a lista de
materiais, desenhos técnicos totalmente cotados, e,
custos (orçamento). Apenas precisa indicar:
- Dimensão do móvel compreendendo inclinações e ou
cortes (limitações da obra);
- Estrutura das divisórias internas (montantes e
prateleiras), as portas e as gavetas,
- Qual o método de montagem: respiga, esquadria,
aplicação à face ou por envaziado, folgas;
- Qual o tipo de materiais dos painéis, das orlas, as
ferragens .
-Altere o método de fabrico, os materiais, a composição
ou as dimensões até obter o que idealizou ou que lhe foi
pedido.
-Responda rapidamente os seus clientes indo ao
encontro do que procuram. Não perca tempo a preparar
a fabricação, o sistema fornece-lhe automaticamente a
lista de materiais e os desenhos técnicos.
- Interface DXF 3D para ligação a outros softwares de
desenho 3D Ligação ao Opticut para optimização
do corte das placas Processamento para máquinas CNC.
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Software »
Cozinhas e Roupeiros (PRO100) »
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PRO100 é um "software" de desenho para projecto e
visualização 2D/3D destinado a fabricantes e pontos de
venda. O PRO100 é um dos "softwares" de desenho
mais simples de utilizar de entre as múltiplas propostas
do mercado.
Combinando flexibilidade e simplicidade, é o
instrumento para todo o tipo de projectos. Do
arquitecto ou projectista de interiores ao carpinteiro,
passando pelos especialistas do mobiliário, a loja de
revenda, o projectista e vendedor de cozinhas e salas de
banho até ao fabricante de roupeiros, para todos, o
PRO100 é o instrumento indispensável.

Fornecido com uma vasta biblioteca de móveis e
componentes nas áreas específicas das cozinhas, salas
de banho, roupeiros, escritórios, salas, quartos,
expositores (vitrines, balcões, ...) entre outros, permite
de uma forma bastante simples a alteração das
bibliotecas fornecidas e a criação de bibliotecas próprias
dando assim ao utilizador uma total autonomia.
Notável ainda a possibilidade de se poder importar
para o Pro100 ficheiros 3D (dwg) gerados por outros
softwares, bem assim como a exportação de tabelas em
ASCII ou CSV.
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Software »
Cozinhas e Roupeiros (PRO100)(continuação)»
No final de cada projecto obtém-se de imediato uma
lista de materiais e um orçamento bem como o desenho
de implantação e a visualização 3D com um fotorealismo notável.
Notar que o módulo de orçamento integrado no
sistema, combina simplicidade e um conjunto de
funções associadas como os coeficientes de venda e ou
modelos, bem assim como a possibilidade de custeio por
unidade, Metro linear, m2 ou m3.
Alem da emissão do orçamento é possível igualmente
a impressão da nota de encomenda a fornecedor.
Para os fabricantes com lojas de revenda, pode ainda
ser integrado um módulo orçamentação avançado que
além dum orçamento completo contemplando todas as
opções e variantes dos produtos, permite fazer a gestão
de Encomendas Cliente e Fornecedor.
A lista de materiais pode ser lida por um sistema
optimização de corte (Opticoupe) que além de permitir
obter os melhores planos de corte, permite ainda a
gestão de stocks (placas, pranchas de madeira e perfis).
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Software »
Solid Edge Classic SIEMENS (UGS)»
O Solid Edge da SIEMENS (UGS) solutions é o sistema
de CAD mid-range mais produtivo e mais fácil de usar do
mercado. Possui avançados recursos para a modelação
de peças, criação de pequenas e grandes montagens,
simulação de movimentos e geração automática de
detalhes em duas dimensões, bem como ambientes
focados em processos para peças de chapa, peças de
plástico e tubagens.
Sendo nativo para PC/Windows, o Solid Edge possui um
interface extremamente intuitivo e integra-se
perfeitamente com todas as outras aplicações do
Windows.

O Solid Edge disponibiliza em ambiente Windows os
recursos anteriormente encontrados somente em
sistemas highend de custo mais elevado.
O Solid Edge permite às empresas projectar e gerir os
seus projectos usando a tecnologia Insight, obtendo
assim vantagens competitivas por meio de redução de
custos, prazos de entrega e eliminação de não
conformidades. Essa tecnologia, exclusiva do Solid Edge,
inclui recursos de gestão no próprio CAD, o que
providencia um panorama completo do projecto a todas
as áreas de actividade de uma empresa, num ambiente
de trabalho colaborativo.
O Insight, complementado pelos fluxos de trabalho de
processos e modelação do Solid Edge, facilita bastante a
criação de produtos cada vez mais complexos,
necessários para continuar a atender aos mais adversos
desafios em constante alteração no mercado. A grande
comunidade de utilizadores do Solid Edge é formada por
designers e projectistas que trabalham em centenas de
empresas de todo o mundo, como a Alcoa, a NEC e a
Volvo.
O programa Solid Edge Voyager possui mais de 200
aplicações de software em engenharia integrados e
soluções de hardware.
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Principais funcionalidades do SolidEdge»
Migração de 2D para 3D
Compatível com o Win XP (Tecnologia Stream/XP)
Meios para a gestão de alterações, revisões e
controlo de acesso a documentos técnicos
Criação e edição de superfícies NURBS (Rapid Blue)
Transições do tipo G2 entre superfícies (Surface
Blending)
Utiliza desenhos digitalizados ou imagens como base
para a modelação
Comandos para testar a continuidade das superfícies
(Zebra Stripes)
Converte qualquer forma 2D em Curvas NURBS
Autocriação de vistas, cortes e detalhes de peças,
conjuntos e sistemas
Criação de vista explodida e lista de materiais
Completa parametrização do modelo durante a sua
criação, facilitando futuras alterações e permitindo a
criação de famílias de peças similares
Tecnologia Insight.NET cria um portal WEB com
sofisticados recursos de busca para a gestão dos dados e
modelos do seu projecto
Simulação de movimentos e análise cinemática de
mecanismos
Verificação de interferências em tempo real
Biblioteca de conjuntos e mecanismos que agrega as
coordenadas de posicionamento e as “features”
necessárias para a reutilização em novos projectos
(Systems Libraries)
Cálculo de massa e volume, área de superfície e centro
de gravidade
Ambiente para projecto de tubulações hidráulicas,
pneumáticas e cablagem eléctricas.
Desenvolvimento de montagens e componentes
Histórico de todas as etapas realizadas na construção da
peça
Gestão de revisões e arquivos durante todo o ciclo de
vida do produto (Life Cycle Assistant)
Histórico recursivo das revisões de projecto
Importação nos formatos IGES, STEP, SAT, DWG, DXF,
DGN, Pro-E, Parasolid, etc.
Exportação nos formatos IGES, STL, STEP, SAT, DWG,
DXF, DGN, Parasolid, etc.
Elementos normalizados automaticamente
Ambiente para o projecto de chapas metálicas com
recursos para o desenvolvimento de rasgos, dobras,
repuxos, aletas e compensações automáticas dos raios
de dobra
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Mapa»
Localização»
Av. Araújo e Silva, 109-111
3810 – 049 Aveiro
Mapa Google

Vista Satélite Flash Earth

Contactos»
Internet»
comercial@decimal.pt
www.decimal.pt
Contactos»
Telefone / Fax»
Tel: +351 234 377 460
Fax: +351 234 377 469
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“satisfazendo os clientes desde 1996”

Somos LEAIS para com todos os
nossos parceiros
Falamos VERDADE aos nossos clientes

Company

A nossa EQUIPA é coesa em todos os
momentos

Profile

O crescimento constante da Decimal
assenta em pressupostos muito
simples e elementares:
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