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Ajudamos a 
expandir o seu 
negócio 

Na Reynaers Aluminium, queremos tornar a vida dos nossos parceiros o mais 

fácil possível. É por isso que juntamente com a nossa gama de produtos de alta 

qualidade, oferecemos uma série de serviços profissionais inteligentes concebidos 

especificamente para ajudá-lo a expandir o seu negócio, simplificando os processos e 

impulsionando as vendas. 

O nosso ecossistema de serviços profissionais abrange todos os aspetos do seu 

negócio. Se está a tentar gerar oportunidades, vender ideias, otimizar processos de 

produção ou tornar-se um especialista numa das nossas mais recentes inovações: nós 

temos a solução. 

Para ajudá-lo a conhecer os nossos serviços, nós dividimo-los em cinco fases distintas 

- do plano à produção. Poderemos apoiar do início ao fim, ou escolha uma das

soluções para impulsionar um aspeto específico do seu negócio. Seja qual for a sua 

escolha, estaremos sempre disponíveis para o ajudar. 
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Na Reynaers Aluminium, queremos ajudá-lo a convencer 

os seus potenciais clientes do valor que acrescentam os seus 

serviços e soluções. É por isso que lhe oferecemos uma série 

de conteúdos e ferramentas de vendas que fornecem 

informação e ajudam a encontrar o caminho até si. 

No intuito de enriquecer a experiência do cliente, garantimos 

que os potenciais clientes encontram todas as informações 

de que necessitam, quando e onde precisam. Arquitetos em 

busca de inspiração encontrarão uma extensa biblioteca 

com centenas de projetos no site da Reynaers Aluminium. 

Para aqueles que desejam obter mais informações técnicas, 

oferecemos um centro de download de fácil acesso que 

permite aos utilizadores fazer download de informações 

técnicas, como arquivos DWG, arquivos BIM, brochuras dos 

produtos e mais, muito mais. Isso não só ajuda os potenciais 

clientes a gerenciar os seus projetos, como também 

fortalece a nossa posição como líderes no setor e nos 

permite conduzir de imediato os utilizadores na direção 

certa: a sua.

Cative os seus 
clientes
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Enquanto parceiro de confiança, queremos garantir que ganha todos os 

projetos pelos quais está empolgado e os nossos 50 anos de experiência 

no setor ensinaram-nos que a visualização pode fazer toda a diferença. A 

visualização de projetos não só aumenta a sua credibilidade profissional, 

como também permite uma tomada de decisão mais rápida e fácil, 

excelente gestão de expectativas e uma melhor visão geral do projeto. 

Na nossa gama de ferramentas de visualização digital da Reynaers 

Aluminium, encontrará de tudo, desde simulações de showroom 

simples e acessíveis, até ferramentas de realidade virtual avançadas, 

permitindo-lhe escolher a ferramenta certa para o trabalho em questão.

Os seus benefícios:

• Apresentar a sua ideia de forma clara, seja ela técnica ou relacionado com o design

• Permitir uma tomada de decisão rápida e fácil

• Acesso às mais recentes tecnologias de realidade virtual para impressionar potenciais

clientes

Projete e visualize os 
seus projetos 
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World of Reynaers 
no seu showroom
Visualização interativa

Inspire os seus clientes com uma 

antevisão real da sua solução de 

alumínio. O World of Reynaers permite-

lhe criar uma apresentação em 3D 

do seu projeto Reynaers Aluminium 

inserindo-o num tipo de projeto 

predefinido. Escolha a partir de que tipo 

de casa ou edifício deseja começar - do 

moderno ao clássico - e adicione a sua 

solução para rapidamente fornecer aos 

seus clientes uma ideia geral de como 

será o seu projeto - para uma tomada 

de decisão rápida e fácil e aumento da 

satisfação do cliente.

O software World of Reynaers é gratuito e apenas 
requer que tenha o equipamento.
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Avalon no 
Reynaers campus
Realidade virtual

Imagine poder entrar num edifício que ainda 

está a ser projetado. O nosso espaço AVALON 

VR permite navegar através de espaços virtuais, 

ajustar as dimensões das janelas e divisões, 

alterar cores e otimizar os designs em tempo 

real. Graças à experiência imersiva em 3D, os 

visitantes podem discutir detalhes em tempo 

real, tornando AVALON a plataforma de 

discussão perfeita para arquitetos, construtores 

e fabricantes. 

Os nossos especialistas em 3D criam o modelo virtual do 
seu edifício segundo os arquivos dos projetos SketchUp, 
Vectorworks, Archicad, Revit ou BIM e projetam-no em cinco 
divisões de alta resolução para criar uma experiência 3D 
imersiva  
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Modelagem BIM 
Construindo modelos de informação 
(Building information models) 

As bibliotecas BIM da Reynaers Aluminium 
contêm modelos BIM que estão disponíveis 
no formato Revit e ArchiCad. 
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Como verdadeiro parceiro de inovação, a Reynaers 

Aluminium fornece modelos BIM para várias soluções 

Reynaers Aluminium. Graças à estrutura BIM, os 

arquitetos e outras partes interessadas - como 

fabricantes e instaladores - podem contar com uma 

variedade de modelos de design inteligentes que 

contêm todas as informações necessárias sobre um 

material ou uma solução em específico. Em projetos 

de construção contemporânea, cada detalhe de um 

edifício é modelado em BIM - incluindo janelas e portas. 

Os nossos modelos de tecnologia avançada Reynaers 

Aluminium BIM contêm informações sobre tudo, desde 

dimensões e materiais até as instalações, tais como as 

uniões dos edifícios. Pode usá-los para explorar opções 

de projeto, para criar visualizações precisas ou para 

otimizar o planeamento de instalações, renovação ou 

até demolição – permitindo-lhe oferecer informações 

precisas e completas aos seus parceiros e simplificar os 

processos pelo projeto todo. 
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Otimize os seus 
cálculos e 
encomendas

Calcular, gerir propostas, criar as ofertas certas e encomendar 

todas as peças corretas pode ser um processo demorado quando 

só deseja iniciar e criar soluções para os seus clientes. É por isso 

que a Reynaers Aluminium desenvolveu uma gama de ferramentas 

que lhe permitem planear de forma eficiente a produção dos seus 

elementos, encomendar de maneira fácil e criar propostas fascinantes, 

claras e precisas para os (potenciais) clientes. Não sabe por onde 

começar? Os nossos especialistas estão felizes em poder ajudá-lo a 

encontrar as ferramentas certas para maximizar a sua eficiência. 

Pedidos sem pressão, 

acompanhamento fácil. 

Os seus benefícios:

• Permite uma configuração rápida e detalhada dos perfis

• Crie orçamentos detalhados e listas de materiais

• Otimize o seu processo de produção com complementos inteligentes
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exata para o cliente, uma lista de 

encomenda, um plano de produção e 

instruções de montagem - de forma 

rápida e fácil. Se estiver satisfeito com o 

que o sistema criou, pode fazer o pedido 

diretamente através do Sistema de 

Pedidos Eletrônicos (EOS) ou aceder ao 

seu ERP para um processamento mais 

rápido e preciso. 

ReynaPro
Programa de cálculo e cotação

Dificuldades com cálculos e pedidos? 

Graças ao ReynaPro, criar orçamentos 

precisos nunca foi tão fácil. Basta 

inserir as especificações técnicas do 

seu projeto no sistema e ele calcula e 

otimiza automaticamente os materiais 

de que precisa - desde perfis, acessórios 

e isolamento até vidros, acessórios e 

envidraçamento. Além disso, o ReynaPro 

também gera uma proposta de preço 

Usar o ReynaPro 
para automatizar a 
produção 

Para além do cálculo automatizado 

simplificado e da encomenda, o ReynaPro 

também pode ser utilizado para automatizar  

a produção, ligando o programa à nossa 

gama de máquinas CNC inteligentes. 

O módulo CNC permite-lhe enviar as 

especificações de produção de cada 

perfil diretamente para uma máquina 

CNC, sem que o operador tenha de 

criar ou manipular macros. Junto das 

nossas máquinas CNC e dos blocos 

de fixação, esta inteligente solução 

digital fornece uma resposta totalmente 

integrada e otimizada que o ajudará a  

otimizar o seu processo de produção - 

para uma produção mais rápida e com   

menos erros. 

O módulo de maquinação e de desenho 

permite-lhe elaborar todos os desenhos 

de produção para todos os perfis – 

desde o corte à fresagem. 

O ReynaPro é um programa personalizado da Reynaers 
Aluminium. Uma gama de módulos adicionais está 

disponível para ampliar as possibilidades da sua subscrição 
ReynaPro. 
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Portal de Encomendas 
Acompanhamento 

O nosso Portal de encomendas Reynaers 

Aluminium permite-lhe consultar e gerir de 

forma fácil o estado e os detalhes de cada 

pedido, bem como visualizar e descarregar as 

suas faturas da Reynaers Aluminium. 
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Portal do Cliente 
Informação centralizada 

Na Reynaers Aluminium, queremos ter a certeza de que encontrará todas 

as informações de que precisa e quando precisa. É por isso que o nosso 

Portal do Cliente contém todas as informações e serviços de que 

necessita em todo o seu projeto - desde informações de produto até às 

atualizações de stock, acompanhamento de pedidos e informações 

práticas sobre os nossos pacotes de programas ReynaPro e ReynaFlow. 

Além disso, o Portal do Cliente também é a sua plataforma de acesso ao 

nosso completo catálogo digital de produtos, incluindo todos os detalhes 

de montagem e especificações técnicas para cada uma de nossas 

soluções. 
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Quando se trata de realizar o trabalho dentro do prazo e do orçamento, 

uma produção eficiente e precisa é a chave. Como uma one-stop shop 

para fabricantes, a Reynaers Aluminium oferece uma gama de soluções 

que permitem otimizar a configuração da sua produção de várias 

maneiras. As nossas máquinas e ferramentas inteligentes aumentam 

a produtividade, enquanto o nosso software permite-lhe acompanhar 

tudo, desde fluxos de materiais até interações entre as várias estações 

de trabalho no seu ambiente de produção. Não sabe por onde começar? 

Os nossos consultores ficarão satisfeitos em poder ajudá-lo, com 

conselhos profissionais para as suas necessidades específicas. 

Simplifique o seu 
processo de produção 

Os seus benefícios:

• Utilize o nosso painel para acompanhar o processo de produção

• Escolha entre uma variedade de máquinas para grandes e pequenas instalações de 

produção

• Tenha acesso a ferramentas digitais que otimizam o seu fluxo de produção

• Otimize ou aumente a produtividade com um plano de produção atualizado
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Máquinas e 
ferramentas 
Produção sob medida 

A Reynaers Aluminium oferece 

uma gama ampla de máquinas 

e ferramentas: desde máquinas 

CNC com opções completas até 

ferramentas de punção básicas. 

De forma a maximizar a eficiência, 

recomendamos que conecte 

as nossas máquinas ao nosso 

programa de configuração de 

produto. A conexão inteligente 

entre a máquina e o programa 

permite-lhe enviar as informações 

de produção de cada perfil 

diretamente para a máquina CNC 

- para uma produção mais eficiente 

e sem intervenção manual. Além 

disso, fornecemos-lhe uma base

de dados exata de perfis, grampos, 

etc. para que possa processar os 

nossos sistemas da melhor maneira 

possível.
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ReynaFlow 
Programa de fluxo de trabalho 

Procura obter uma visão sobre 

o estado dos seus projetos em 

execução e orientar o seu fluxo de 

trabalho de produção? A nossa 

solução de produção personalizada 

ReynaFlow utiliza um rastreamento 

e deteção de código de barras para 

monitorizar a eficiência dos fluxos 

de trabalho - incluindo materiais, 

máquinas e mão-de-obra - desde a 

linha de produção até à entrega 

final, enquanto em simultâneo 

fornece as instruções de produção 

em cada estação de trabalho. O 

ReynaFlow processa informações 

em tempo real, permitindo-lhe 

acompanhar o estado dos projetos 

em andamento, rastrear problemas 

que possam afetar os resultados da 

produção e definir prioridades de 

produção. O resultado: menos 

erros, uma melhor atribuição de 

competências e recursos, e um 

processo de produção simplificado. Uma revisão completa do ReynaFlow - incluindo a implementação do 
programa e uma atualização do plano da fábrica - geralmente resulta 

num aumento de 10 a 15% na eficiência da produção da oficina. 

18



Painel 
Acompanhamento diário das operações 

Pode ampliar as possibilidades da nossa plataforma ReynaFlow subscrevendo também 

ao nosso Painel. O painel ReynaFlow é uma aplicação baseada numa ‘nuvem’ que 

permite verificar a qualquer momento o que está a acontecer em cada etapa do 

processo de produção, em qualquer dispositivo com ligação à Internet. A aplicação 

fornece informações sobre o estado da conclusão dos projetos, sobre o pessoal na 

oficina e sobre o estado das linhas de produção, bem como possíveis questões que 

requerem atenção imediata. Desta forma, o ReynaFlow ajuda-o - ou ao seu supervisor 

da oficina - a gerir a operação diária da oficina com mais eficiência do que nunca.



A nossa oferta de serviços não para quando a produção para. Na Reynaers 

Aluminium, comprometemo-nos a oferecer um suporte profissional 

de A a Z. Entendemos que possa levar algum tempo a acostumar-se a 

uma nova ferramenta ou a um novo programa. Também entendemos 

que quando algo não corre como planeado, o tempo é fundamental. 

É por isso que oferecemos uma variedade de serviços de formação, 

consultoria e suporte para ajudá-lo em tudo o que surgir no seu caminho. 

Os seus benefícios:

• Tenha um suporte profissional em qualquer lugar, a qualquer hora

• Conte com membros da equipa treinados profissionalmente

Confie na nossa 
formação e suporte 
profissional 
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Formação 
Construir conhecimento  

A Reynaers Aluminium oferece extensas opções de formação, desde introduções básicas 

a sessões especializadas sob pedido. Dessa forma, garantimos que todos os membros 

da sua equipa são devidamente treinados para a sua função dentro da organização - 

desde os trabalhadores da linha de montagem até aos gestores de clientes. Aprenda 

como trabalhar com as nossas máquinas, programa ou materiais, tenha uma orientação 

comercial, torne-se um operador ReynaPro qualificado e muito, muito mais.  

Suporte
Assitência   
Precisa de apoio no seu ambiente de produção? Nós sabemos que quando se trata de 

produção, o tempo é sempre essencial. A nossa equipa de suporte técnico tem todo o 

gosto em poder ajudá-lo o mais rapidamente possível. 

Contacte o seu gestor de conta Reynaers Aluminium para mais informações.

INTERESSADO?
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