Cliente Inforap há 15 anos

Sobre a AML

A nossa parceria
A parceria com a AML é um exemplo de
cooperação e de elevado relacionamento
humano. É extremamente gratiﬁcante para
a nossa missão, correspondermos às
necessidades e expetativas da empresa ao
longo de 15 anos acompanharmos o seu
percurso de crescimento e sucesso!

O projeto
2005
Implementação do ERP VisualSGIX,
baseado em tecnologias Microsoft,
Windows Server, SQL Server e Terminal
Services.

E-commerce
B2B

Pré-venda

Gestão de
Compras e
Armazéns
(WMS)

Gestão
Contabilistica
e ﬁnanceira

Movida por valores de família e trabalho coletivo, a AML pretende
continuar a ser uma referência no setor nacional e internacional, mediante
um planeamento estratégico. Trabalhamos todos os dias para melhorar,
ouvindo e satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, envolvendo
e desenvolvendo os nossos colaboradores, melhorando continuamente o
nosso desempenho. Esforçamo-nos diariamente para desenvolver
produtos de elevada qualidade, ao melhor preço.
O desejo de inovar, de criar produtos diferenciados e de qualidade, move
a nossa equipa de designers e criadores a desenvolver modelos com
personalidade própria e que se integram no caráter de quem os adquire.
Coleções idealizadas para quem sabe reconhecer um estilo único, de
caráter clássico e moderno, um equilíbrio perfeito entre soﬁsticação e luxo,
uma síntese que nega excesso e ostentação.

Gestão de
Recursos
Humanos

Gestão
Comercial

2013
Implementação de solução de prévenda
em Tablet - InaCatálogo.
2016
Implementação de solução de Gestão de
Armazéns (WMS).
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Fundada em 1996 em Braga, norte de Portugal, a AML iniciou a sua
atividade como armazenista e distribuidor.
Atualmente fabricamos e distribuímos Mobiliário de Casa de Banho para
os principais distribuidores da Europa, EUA, América do Sul e África.
Marcados por um espirito dinâmico e com uma visão de mercado global,
adquirimos uma fábrica nacional de Mobiliário de Casa de Banho. Assim,
consolidámos um posicionamento de excelência, conjugando o nosso
conhecimento no comércio e distribuição, com o conhecimento do nosso
parceiro no fabrico de mobiliário de casa de banho, dai resultando em
maior competitividade, capacidade de inovação e desenvolvimento.

É como gostamos de viver, são como as nossas sensações.
É AML Bath Feel

Testemunho do cliente
A Inforap é um parceiro estratégico na nossa empresa, pois a
importância de um ERP e outros serviços associados, ﬁável e
ajustável á nossa realidade, tem sido de extrema importância
para o crescimento da nossa organização.
A evolução e necessidade constante de nos ajustarmos às
diferentes realidades dos nossos clientes, requer melhorias
constantes nos processos e neste particular agradecemos todo o
proﬁssionalismo e capacidade de desenvolvimento que a Inforap
tem demonstrado. O nosso sucesso, também é o vosso sucesso.

inforap@inforap.pt

Miguel Lemos
Administrador

253 691 577

