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A Multivector
Actualmente com 45 colaborado-
res, a Multivector é parceira de 
mais de 1.500 empresas a nível 
nacional e tem já algumas imple-
mentações internacionais, tendo 
terminado 2006 com uma factu-
ração de 1,5 milhões de euros. Os 
custos totais envolvidos no novo 
projecto de plataforma tecnoló-
gica, cuja primeira fase estará 
concluída em finais do primeiro 
semestre de 2007, rondam um 
milhão de euros.

tendo sempre como objectivo principal a plena 
satisfação dos clientes.

O desafiO
Os produtos actualmente disponibilizados pela 
Multivector são o resultado de sete anos de desen-
volvimento, sempre em parceira com profissio-
nais, efectuados sobre tecnologias Microsoft. 

No início de 2006, foi aceite o desafio lançado 
pela Microsoft de nos tornarmos early adop-
ters em tecnologias que só no final do mesmo 
ano seriam apresentadas no mercado, caso do 

Microsoft .NET Framework 3.0. 
Foi então constituída uma equipa de I&D que 

recebeu formação nos laboratórios da Microsoft 
na Holanda e Portugal, ao mesmo tempo que se 
iniciou um vasto processo interno de certificação nos 
recentes cursos Microsoft para todos os elementos 
directamente afectos ao projecto.

a sOluçãO
A nova arquitectura dos produtos da Multivector é 
totalmente baseada em filosofia Web, sendo a sua 
utilização feita em browsers de Internet. Além de ser 
uma ferramenta familiar a qualquer utilizador, res-
ponde a uma grande exigência: a acessibilidade. 

A aplicação e os dados ficarão disponíveis em 
qualquer lugar com acesso à Internet, permitindo 
ao profissional trabalhar como, quando e onde 
desejar, salvaguardando sempre a segurança e 
confidencialidade da informação.

A sua fácil e rápida customização, assim como 
o facto de ser já multi-idioma, permitirá a sua 
utilização por clientes nacionais e internacio-

tecnologiA web.  
a Multivector 
especializou-se  
em soluções para  
os mercados  
do imobiliário e do 
sector automóvel

AMultivector, coM sede eM 
brAgA e iMplAntAção A nível 
nAcionAl é, desde 1999, especia-
lista e líder no desenvolvimento de 

soluções tecnológicas inovadoras para os sectores 
Imobiliário e Automóvel, com uma vasta 
experiência na implementação de so-
luções integradas de gestão comercial, 
soluções de Internet e broadcasting au-
tomático de conteúdos online (portais 
imobiliários/automobilísticos) e offline 
(publicações de especialidade).

A Multivector especializou-se no de-
senvolvimento de soluções integradas de 
gestão comercial, sendo o seu principal 
produto o Imokapa – a solução reconheci-
da pelos profissionais do sector Imobiliário 
como a que mais eficazmente responde às 
suas necessidades. 

A Solução Imokapa integra um comple-
to software de gestão, com possibilidade de 
desenvolvimento de um dinâmico e persona-
lizado Website/Portal de Internet, ao mesmo 
tempo que permite a exportação automá-
tica dos produtos (imóveis) para diversos 
portais de divulgação na Internet. Entre 
estes contam-se os sites especializados 
atalho.com, Bolsa Caixa Imobiliário 
(CGD), BESCasa, BPI Imobiliário, 
Clix, Expresso Imobiliário, Google 
Base, Imolux, Millennium bcp, 
LardoceLar.com (CGD), Habinet 
(Montepio Geral) e Portugalmail. 

Esta solução, com o seu nível 
de especialização e desenvolvi-
mento, apresenta característi-
cas únicas de gestão global do 
negócio da mediação imobiliária, 

nais. A centralização da base de dados, facilidade 
de manutenção e realização de backups fazem dela 
uma plataforma segura e fiável.

Em termos técnicos, o novo Imokapa não neces-
sitará de configurações locais e será muito menos 
exigente a nível de recursos de software e harware. 
As características principais do novo produto fazem 
dele a aplicação ideal para responder às necessida-
des específicas de redes de franchising imobiliário, 
nicho de mercado em que a Multivector é líder 
em Portugal.

Ao mesmo tempo que se iniciou o desenvolvi-
mento da nova plataforma em ambiente Web, foi 
também criado um smart client para instalação 
local nos computadores dos clientes e que permitirá 
proporcionar uma experiência mais rica e funcional 
em algumas situações. 

Um destes casos é a apresentação de imóveis na loja 
a potenciais clientes – o SlideShow de Imóveis. Esta 
aplicação enriquece a experiência de apresentação e 
visualização de imóveis tanto em slideshow de mon-
tra como em secretária, no seu modo interactivo. 

A aplicação faz uso da nova tecnologia Windows 
Presentation Foundation optimizando a experiência 
visual do espectador ao mesmo tempo que melhora 

a interacção com o utilizador, usando as recentes 
tecnologias do Windows Vista.

O SlideShow de Imóveis possui um agradável 
design, navegação intuitiva e permite uma fácil e 
rápida customização a cada empresa. 

O prOcessO de decisãO
Os mercados a que nos dirigimos em Portugal – pe-
quenas e médias empresas do sector imobiliário e 
automóvel – utilizam, na sua esmagadora maioria, 
soluções Microsoft, o que facilita a distribuição e 
utilização dos produtos. 

Foi equacionada a utilização de outras tecnolo-
gias, nomeadamente open source, mas nenhuma 
oferecia as mesmas garantias em termos de distri-
buição, suporte e evolução que encontramos nas 
tecnologias da Microsoft.

A nova plataforma vai aumentar a competitividade 
da Multivector afirmando-a no mercado como a 
empresa que disponibiliza a melhor e mais completa 
ferramenta de gestão e divulgação para os sectores 
imobiliário e automóvel. Uma das principais van-
tagens será a de permitir a internacionalização da 
empresa, processo que seria muito mais trabalhoso 
com as versões anteriores.  

Multivector
imóveis e automóveis
A utilização de tecnologias Microsoft 
permitiu à Multivector colocar-se  
na liderança do desenvolvimento  
de soluções tecnológicas para  
os sectores Imobiliário e Automóvel.
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os produtos.
Que actualmente 
disponibilizados 
pela Multivector 
são o resultado 
de sete anos de 
desenvolvimento


