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Trading internacional
Mindbridge Solutions lança plataforma “ONDECK”
A Mindbridge Solutions acaba de lançar oficialmente a plataforma ONDECK – Software de
Auxílio ao Comércio Internacional, depois de em outubro passado ter apresentado
publicamente o sistema durante o 10º Encontro da Transportes em Revista. Este software
web based, de construção modular, mapeia o workflow do processo de compra e venda de
bens entre duas entidades de dois países diferentes, o que permite, entre outras
características, monitorizar as fases, atividades, custos dos processos de exportação e
importação e, ao mesmo tempo, gerir o lead time de cada etapa, obtendo ganhos de tempo
na tramitação dos processos e reduzindo o potencial de erro dessas mesmas atividades.
“Sendo um produto inovador na medida em que centraliza o processo de importação e ou
exportação numa única plataforma, o ONDECK aporta para os seus utilizadores vantagens
operacionais, organizacionais e financeiras de relevo”, revela a Mindbridge Solutions em
comunicado.
O ONDECK destina-se aos grandes exportadores e importadores que executam elevados
volumes de importações e exportações por ano, permitindo adicionalmente um controlo mais
eficaz na execução dos seus processos, e às pequenas e médias empresas que procuram a
internacionalização das suas atividades para novos mercados, possibilitando um acesso
simples e eficaz aos processos logísticos que permitem a colocação dos seus produtos em
mercados até agora inacessíveis.
Angola é o primeiro país incluído no ONDECK, estando previsto para o corrente ano o
lançamento de Moçambique, África do Sul e os países da União Europeia.
O software tem sido objeto de demonstrações junto de empresas exportadoras e
importadoras ao longo dos últimos nove meses, as quais manifestaram interesse na
adopção da solução apresentada.
A Mindbridge Solutions apresentou o ONDECK no “Uber Pitch” (concurso realizado pela
Uber / Portugal Ventures), que tinha como objetivo identificar as melhores ideias para
negócios em Portugal num universo de 200 startups.
Em Novembro de 2016, a empresa participou no programa ALPHA da Web Summit, onde
teve a oportunidade de mostrar o ONDECK a clientes e investidores.
A Mindbridge Solutions está em atualmente em negociações com potenciais parceiros de
negócio visando a comercialização do ONDECK no norte da Europa, África austral e Médio
Oriente.
Recorde-se que a Transportes em Revista, entrevistou os sócios fundadores desta
plataforma. Para rever a entrevista clique AQUI
Para conhecer melhor esta platadorma visite o site, AQUI
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