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MANWINWIN SOFTWARE GANHA O SEU PRIMEIRO 
PROJECTO NO EGÍPTO

A Navaltik Management (www.manwinwin.com) foi a escolhida pelo Grupo Danone para a 
implementação do software AutoWinWin na sua subsidiária no Egipto. O Grupo Danone é uma 
das multinacionais com crescimento mais rápido no sector alimentar do mundo estando presente 
em mais de 120 países nos cinco continentes. Em 2014 a Danone possuía mais de 160 fábricas e 
cerca de 100 mil funcionários, gerando vendas de € 17 mil milhões, dos quais metade eram em 
mercados emergentes.

A utilização do programa AutoWinWin nas unidades do Cairo e outras 5 cidades do país, 
projecto que incluíu a parametrização base, registo de dados e formação intensiva de utilizadores, 
teve como objectivo: 
o A configuração de software com os padrões de operação da Danone;

 o O registo de toda a frota de veículos;

 o Definir planos de manutenção preventiva para as viaturas;

 o O registo e organização de peças utilizadas na manutenção;

 o Relatórios de todo o tipo de Ordens de Trabalho;

 o Gestão das entradas e saídas de stocks; 

 o Definir indicadores chave de desempenho;

A ManWinWin, que tem vindo progressivamente a consolidar-se nos países árabes como uma 
solução informática de gestão da manutenção de excelência, já tem outros projectos previstos 
nestes países e tem várias iniciativas planeadas para estes mercados que são estratégicos para a 
empresa. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES E IMAGENS, POR FAVOR CONTACTE: 
RODRIGO SERUYA CABRAL: +351 934 309 184
SKYPE: RSC1609
E: RCABRAL@NAVALTIK.COM 

Sobre a Navaltik Management
A Navaltik Management é uma empresa portuguesa de consultores de engenharia com origem 
em 1981, especializada na organização e gestão da manutenção e no desenvolvimento 
e implementação de software. Com uma facturação de cerca de 700 mil euros em 2014, o que 
representa um crescimento de 32% face ao ano anterior,  e uma equipa de dez pessoas, a 
Navaltik Management espera crescer cerca de 20% este ano. Com centenas de clientes em mais 
de 20 paises, clientes de referência mundial como a Alstom, a Essilor, o Grupo Dupont, Four 
Seasons, etc., a Navaltik Management possui representação local, através de parceiros, no Brasil, 
Turquia, Roménia, Arábia Saudita, Austrália e Indonésia, além da sede em Portugal. Para 2015 
estão previstas mais representações na Ásia e Médio Oriente. 

A NAVALTIK MANAGEMENT, FORNECEDORA DO MANWINWIN SOFTWARE E
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
DA MANUTENÇÃO CONTINUA A SUA ESTRATÉGIA DE FORTE EXPANSÃO INTERNACIONAL 
COM UM NOVO PROJECTO NO EGIPTO TENDO COMO CLIENTE A MULTINACIONAL 
DANONE. 

http://manwinwin.com

