Solução

Sage 50cloud
Faturação
A solução de faturação que
simplifica a gestão do seu negócio
no dia-a-dia.

A solução de faturação mais eficiente
e segura, indicada para pequenas empresas
de todos os setores de atividade.

Sage 50cloud Faturação é a solução de faturação mais eficiente e segura, com acesso móvel em qualquer
lugar e indicada para pequenas empresas de todos os setores de atividade, que valorizam as vantagens e
segurança de um software em desktop, a par dos benefícios, da simplicidade, conetividade e produtividade
graças à integração com o Microsoft 365.
Produtividade máxima
Simplicidade
Software de faturação simples, intuitivo, totalmente
seguro em que pode confiar para gerir o seu negócio,
agora melhor e mais completo, com funções que
tornam o seu dia-a-dia mais simples e facilitado.
Liberte tempo para se focar no que realmente
importa, utilize um software que permite a integração
com o e-mail, arquivo de documentos e acesso em
qualquer local através de dispositivos móveis.
Sem preocupações
Conformidade
O compromisso da Sage na constante atualização
das suas soluções, é garantia da sua total e
permanente conformidade legal. Com a solução
Sage 50cloud Faturação cumpra todas as obrigações
fiscais e legais com simplicidade e evite multas.
Colaboração
Conetividade
A liberdade de que precisa para gerir o seu negócio
onde quer que esteja com o Sage 50Cloud e o
Microsoft 365. Disponha das vantagens de uma
solução em desktop com funcionalidades cloud.
Tire partido das ferramentas do Office e beneficie
do trabalho colaborativo. Utilize um e-mail
profissional, disponha de 1TB de armazenamento
em cloud, ferramentas de comunicação como o
Skype e garanta cópias de segurança automáticas
na cloud com a informação da sua empresa.
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Funcionalidades chave
Sage 50cloud Faturação

Sage Online Access

Analisador SAFT

Permite, de uma forma simples, aceder aos dados do
negócio à distância e em qualquer lugar, acedendo
remotamente a Sage 50cloud do seu escritório.

Sinta a segurança de saber que envia o ficheiro
SAFT sem erros, graças ao diagnóstico feito pelo
analisador disponível.

Faturas, orçamentos e guias de transporte

Colaboração com contabilista

As principais tarefas do dia-a-dia agora mais
facilitadas. Faturas, encomendas, orçamentos e
guias de transporte podem ser personalizáveis à
sua empresa.

Troca de informação com o seu contabilista de
forma fácil e simplificada.

Controlo de stocks e fornecedores
Controlo stocks, fornecedores em tempo real
de forma eficiente com controlo das suas
encomendas e dos níveis de stock através de
sistema de alertas.
Artigos compostos/ Cores e tamanhos
Componha os seus artigos a partir de outros artigos
simples e faça a gestão detalhada dos seus stocks
incluindo informação com cores e tamanhos.
Tesouraria

Webservice para AT
Mantenha a sua relação com a Autoridade Tributária
sintonizada, o cumprimento das obrigações fiscais
com facilidade, rapidez e segurança.
Inventário Permanente
Faça a gestão permanente do seu inventário com a
devida valorização atualizada.
Business Workflow
Tenha sempre a documentação da sua empresa
organizada e atualizada, ajuste a gestão do fluxo
documental ajustado às suas necessidades.

Controlo eficaz da caixa para evitar quebras ou
mesmo desvios na tesouraria.
Integração com Microsoft 365
Cópias de segurança automáticas na cloud com o
Microsoft 365 + OneDrive e o Sage cloud backup.
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Oferta Comercial
Total flexibilidade para selecionar o nível de produto e serviço
que mais se ajustam às suas necessidades.
Tabela de
Funcionalidades

Faturação
Essentials

Standard

Professional

Níveis de produto
1

Utilizadores incluídos

(pode comprar até 5)

Empresas incluídas

1
Disponível para compra nos
níveis de suporte Standard
e Extra

Microsoft 365 (1x Seat)

2

(pode comprar ilimitados)

1

3

(pode comprar ilimitados)

1

(pode comprar até 5)

(pode comprar ilimitadas)

Disponível para compra no
nível de suporte Extra

Incluído

Funcionalidades de produto
Faturas, orçamentos e guias de transporte
Fatura eletrónica
Webservice para AT (Guias e faturas)
Gestão de Stocks
SOA - acesso em qualquer lugar a partir de
tablets e smartphones
Colaboração com contabilista
Fornecedores

–

Avenças

–

Analisador SAFT

–

Tesouraria

–

Inventário permanente

–

–

Armazéns

1

Ilimitados

Artigos compostos / cores e tamanhos

–

Business Workflow

–

Ilimitados

–

Addon opcionais, disponíveis para aquisição
Utilizadores adicionais
Empresas adicionais

–

Microsoft 365 1 Seat*
RGPD Addon
Fitofarmacêuticos (produtos e autorização venda)

–

Incluído

Lotes / Nº Série / Propriedades

–

Incluído

Duas Entidades/Franquias

–

Incluído

Contratos

–

Incluído

Embalagens retornáveis

–

Incluído

Auto faturação

–

Incluído

SMS
Interface MSS / auto-venda
EDI integração Generix text part Jerónimo
Martins / Sonae / AKI / Auchan
Script import / export
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Tabela
de Suporte

Faturação
Standard

Extra

Complete

Atualizações regulares de produto
Suporte online, email e chat

Suporte telefónico de excelência

–

Suporte remoto

–

Horário das 9h as 18h
com atendimento
prioritario e call back
em 30 minutos
4 Sessões / ano

Ilimitado

Formação na plataforma online Sage University
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Solução

Sage 50cloud
Loja
A solução de faturação que se adapta
completamente à sua Loja.

A solução de faturação mais eficiente
e segura, indicada para lojas de qualquer
dimensão e setor de atividade.

Sage 50cloud Loja é a solução que responde às exigências da gestão de lojas, indicada para todos os tipos
de negócio que procuram a confiança e produtividade do software desktop combinado com a flexibilidade
de uma solução online graças à integração com o Microsoft 365.
Produtividade máxima
Simplicidade
Software de faturação simples, intuitivo, totalmente
seguro em que pode confiar para gerir o seu
negócio, agora melhor e mais completo, com
funções que tornam o seu dia-a-dia mais simples
e facilitado. Liberte tempo para se focar no que
realmente importa, utilize um software que permite
o controlo total dos seus Clientes, fornecedores,
stocks, vendedores e contas correntes. Disponível
com acesso online para gestão multi-loja.
Sem preocupações
Conformidade
O compromisso da Sage na constante atualização
das suas soluções, é garantia da sua total e
permanente conformidade legal. Com a solução
Sage 50cloud Loja cumpra todas as obrigações
fiscais e legais com simplicidade e evite multas.
Solução escalável
Controlo
Uma solução de faturação para a sua loja, à medida
das necessidades e especificidades que a dimensão
e o setor de atividade do seu negócio exigem.
Através da uma vasta oferta de Addons disponíveis
é fácil ajustar e implementar a solução que mais
lhe convém e melhor se adequa ao seu negócio na
gestão do dia-a-dia, contribuindo para um controlo
mais eficiente.
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Funcionalidades chave
Sage 50cloud Loja

Sage Online Access

Integração com Microsoft 365

Permite, de uma forma simples, aceder aos dados do
negócio à distância e em qualquer lugar, acedendo
remotamente a Sage 50cloud do seu escritório.

Cópias de segurança automáticas na cloud com o
Microsoft 365 + OneDrive e o Sage cloud backup.

Faturas, orçamentos e guias de transporte
em A4 e A5

Gestão multi-loja, com acesso on-line (via SOA) e
consultas com informação atualizada ao minuto.

Faturas, encomendas, orçamentos e guias de
transporte podem ser personalizáveis à sua empresa
e impressas em formato A4 e A5.
Ecrã tátil personalizável
Com ecrã tátil personalizável e ligação a dispositivos
de hardware, balanças, impressoras de talão e
gaveta de valores.
Controlo de stocks e fornecedores

Gestão Multi-loja

Colaboração com contabilista
Troca de informação com o seu contabilista de
forma fácil e simplificada.
Webservice para AT
Mantenha a sua relação com a Autoridade Tributária
sintonizada, o cumprimento das obrigações fiscais
com facilidade, rapidez e segurança.

Controlo stocks, fornecedores em tempo real de
forma eficiente com controlo das suas encomendas
e dos níveis de stock através de sistema de alertas.

Inventário Permanente

Artigos compostos/ Cores e tamanhos

Campanhas Promocionais

Componha os seus artigos a partir de outros artigos
simples e faça a gestão detalhada dos seus stocks
incluindo informação com cores e tamanhos.

Faça a gestão permanente do seu inventário com
a devida valorização atualizada.

Campanhas promocionais direcionadas através
de App mobile para comunicar e fidelizar os
seus clientes.

Tesouraria
Controlo eficaz da caixa para evitar quebras ou
mesmo desvios na tesouraria.
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Oferta Comercial
Total flexibilidade para selecionar o nível de produto e serviço
que mais se ajustam às suas necessidades.

Tabela de
Funcionalidades

Loja
Essentials

Standard

Professional

Níveis de produto
Utilizadores incluídos

1

2

3

(pode comprar até 5)

(pode comprar ilimitados)

(pode comprar ilimitados)

Empresas incluídas

1

1

1

Lojas incluídas

1

Microsoft 365 (1x Seat)

Disponível para compra nos
níveis de suporte Standard
e Extra

2

3

(pode comprar ilimitadas)

(pode comprar ilimitadas)

Disponível para compra no
nível de suporte Extra

Incluído

Funcionalidades de produto
Faturas, orçamentos e guias de transporte
Ecrã tátil, ligação a dispositivos externos
Fatura eletrónica
Webservice para AT (Guias e faturas)
Gestão de Stocks
SOA - acesso em qualquer lugar a partir de
tablets e smartphones
Colaboração com contabilista
Fornecedores

–

Avenças

–

Analisador SAFT

–

Tesouraria

–

Inventário permanente

–

–

Armazéns

1

Ilimitados

Artigos compostos / cores e tamanhos

–

Business Workflow

–

Sage 50cloud Loja
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Tabela de
Funcionalidades

Loja

(continuação)

Essentials

Standard

Professional

Empresas adicionais

–

–

–

Lojas adicionais

–

Addon opcionais, disponíveis para aquisição
Utilizadores adicionais

Microsoft 365 1 Seat*
Check-price
Lotes, nº de série, propriedades

–

Incluído

Duas Entidades/ Franquias

–

Incluído

Contratos

–

Incluído

Fitofarmacêuticos (produtos e autorização venda)

–

Incluído

Franchise
Livrarias – Conjunto livros escolares
Lavandarias
Mix&Match – promoções especiais
Papelarias
Cabeleireiros
Balanças self-service secção
Pescados/ congelados
Talho (estiva)
Power On
Vídeo-vigilância
Ads Viewer
Qero 2000
Qero 5000
RGPD Addon
Embalagens retornáveis

–

Incluído

Auto faturação

–

Incluído

Vasp – importação papelarias

–

SMS
Interface MSS / auto-venda
EDI integração Generix text part Jerónimo
Martins / Sonae / AKI / Auchan
Script import / export

Tabela
de Suporte

Loja
Standard

Extra

Complete

Atualizações regulares de produto
Suporte online, email e chat
Suporte telefónico de excelência

–

Suporte remoto

–

Horário das 9h as 18h
com atendimento
prioritario e call back
em 30 minutos
4 Sessões / ano

Ilimitado

Formação na plataforma online Sage University
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Solução

Sage 50cloud
Contabilidade
A solução que permite conhecer
em detalhe a saúde financeira
da sua empresa

Sage 50cloud Contabilidade é a solução
de contabilidade para pequenas empresas
com contabilista externo, que querem
conhecer a saúde financeira do seu negócio
e cumprir as obrigações legais e fiscais,
de forma simples e rigorosa.
Sage 50cloud Contabilidade é a solução que permite conhecer em detalhe a saúde financeira da sua
empresa. Indicada para pequenas empresas que têm um contabilista externo, pode ser integrada com a
solução de faturação e/ou salários e disponível a partir de qualquer lugar.
Produtividade máxima
Simplicidade
Software de contabilidade simples, intuitivo,
totalmente seguro em que pode confiar. Torne a
gestão do seu negócio mais simples. Liberte tempo
para se focar no que realmente importa- a gestão do
seu negócio. Análises de performance, informação
financeira sobre o seu negócio disponível a cada
momento, que lhe permitem tomar as melhores
decisões, as mais ajustadas, mais rapidamente.
Sem preocupações
Conformidade
O compromisso da Sage na constante atualização
das suas soluções, é garantia da sua total e
permanente conformidade legal. Com a solução
Sage 50cloud Contabilidade cumpra todas as
obrigações legais com simplicidade e evite multas.
Colaboração
Conetividade
Tenha a informação atualizada sempre consigo e
consulte-a em qualquer lugar graças ao Sage Online
Access, mantendo sempre os dados seguros no
seu computador pessoal ou servidor. Esta solução
simples dá-lhe acesso à sua empresa em qualquer
lugar através de um dispositivo móvel e, como tal, a
capacidade de tomar decisões com a confiança de
dispor da informação em tempo real.

Sage 50cloud Contabilidade

2

Funcionalidades chave
Sage 50cloud
Contabilidade

Sage Online Access

Reconciliação Bancária Sage

Permite, de uma forma simples, aceder aos dados
do negócio à distância e em qualquer lugar,
acedendo remotamente à Sage 50cloud
Contabilidade do seu escritório.

Permite assinalar e comparar os movimentos
registados a contas do banco na contabilidade com
os movimentos emitidos nos extratos, agilizando
o processo, torna-o menos moroso e exigente em
termos de tempo.

eFatura Connection
O eFatura Connection permite efetuar uma
integração com o portal e-fatura de forma a obter
os dados das compras/despesas.
Fluxos de Caixa
Acesso ao detalhe dos movimentos relativos a
entrada e saída de dinheiro, a cada momento. Com a
visão integral dos fluxos de caixa gerados, tenha em
mãos um instrumento fundamental de verificação e
análise do negócio.
Centros de Custo
Medir o desempenho de um centro de custo por
si só para tomar melhores decisões quanto aos
gastos, produtos e serviços oferecidos. Permite
controlar o desempenho financeiro de cada área da
empresa separadamente.
Contabilidade Analítica
A contabilidade analítica através da personalização
das tabelas de rateio e centros de custo, permite
uma análise na ótica de custos, proveitos e lucros,
adaptada à organização da empresa.

Pack Fiscal
Addon disponível que simplifica na preparação,
validação e submissão das declarações fiscais
obrigatórias, processadas de forma automatizada e
auxiliam com o cumprimento das obrigações legais.
Gestão de Ativos
Addon para inventariação, controlo e tratamento
do ciclo de vida de um Bem Imobilizados, permite
o cálculo das amortizações, revalorizações e
respetiva contabilização, incluindo a emissão de
mapas fiscais.
Análise financeira
Addon de análise financeira enriquece o Excel
com funções que permitem consultar diretamente
a informação existente na base de dados,
possibilitando a criação de análises diversificadas e
personalizadas que completam a informação geral
da contabilidade.

Contabilidade Orçamental
Criação de orçamentos a partir de valores reais.
Possibilita a orçamentação de contas e centros de
custo e permite a comparação com valores reais.
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Oferta Comercial
Total flexibilidade para selecionar o nível de produto e serviço
que mais se ajustam às suas necessidades.

Tabela de
Funcionalidades

Contabilidade
Essentials

Standard

Professional

Níveis de produto
Utilizadores incluídos
Empresas incluídas

1

1

1

(pode comprar até 5)

(pode comprar ilimitados)

(pode comprar ilimitados)

1

1

1

(pode comprar ilimitadas)

(pode comprar ilimitadas)

Funcionalidades de produto
Contabilidade geral
Exceto mod. 30, 39,
APC e TFE

Declarações oficiais
Fluxos de caixa
SOA - acesso em qualquer lugar a partir de
tablets e smartphones
Apuramento de Existências e de resultados
Apuramento e lançamento automático do IVA
Mapas configuráveis
Contabilidade orçamental

–

Centros de custo

–

Reconciliação bancária

–

Importação de SAFT faturação/contabilidade

–

Contabilidade analítica

–

–

Contabilidade secundária

–

–

Addon opcionais, disponíveis para aquisição
Utilizadores adicionais
Empresas adicionais

–

Pack Fiscal
Análise Financeira
Gestão de ativos
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Tabela
de Suporte

Contabilidade
Standard

Extra

Complete

Atualizações regulares de produto
Suporte online, email e chat

Suporte telefónico de excelência

–

Suporte remoto

–

Horário das 9h as 18h
com atendimento
prioritario e call back
em 30 minutos
4 Sessões / ano

Ilimitado

Formação na plataforma online Sage University
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Solução

Sage 50cloud
Salários
A solução que permite gerir
os seus colaboradores da forma
mais eficiente.

Sage 50cloud Salários é a solução de
recursos humanos para pequenas empresas,
que querem gerir os seus colaboradores da
forma mais eficiente e cumprir as obrigações
legais e fiscais, de forma simples e rigorosa.

Sage 50cloud Salários é a solução que permite gerir os seus colaboradores da forma mais eficiente e
com baixo custo. Indicada para pequenas empresas com possibilidade de integração com a solução de
contabilidade e disponível a partir de qualquer lugar.
Produtividade máxima
Simplicidade
Software de processamento de salários simples,
intuitivo, totalmente seguro em que pode confiar,
com possibilidade de utilização por parte do
Contabilista externo. Torne a gestão dos seus
colaboradores mais fácil e eficiente, sem erros,
garantindo o rigor e a privacidade dos dados dos
seus colaboradores.
Sem preocupações
Conformidade
O compromisso da Sage na constante atualização
das suas soluções, é garantia da sua total e
permanente conformidade legal. Com a solução
Sage 50cloud Salários cumpra todas as obrigações
fiscais e legais com simplicidade e evite multas.
Colaboração
Conetividade
Tenha a informação atualizada sempre consigo e
consulte-a em qualquer lugar graças ao Sage Online
Access, mantendo sempre os dados seguros no
seu computador pessoal ou servidor. Esta solução
simples dá-lhe acesso à sua empresa em qualquer
lugar através de um dispositivo móvel e, como tal, a
capacidade de tomar decisões com a confiança de
dispor da informação em tempo real.
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Funcionalidades chave
Sage 50cloud Salários

Sage Online Access

Registo de eventos em lote

Permite, de uma forma simples, aceder aos dados
do negócio à distância e em qualquer lugar,
acedendo remotamente à Sage 50cloud Salários do
seu escritório.

Registo de eventos de funcionários com
possibilidade de agendamento, incluindo consulta e
emissão de mapas por funcionário, tema ou evento.

Processamento de salários

Possibilidade de envio de recibos por e-mail,
protegidos por password.

Processamento automático de vencimentos,
subsídio de férias e Natal a par da gestão de faltas,
assiduidade, horas extra e trabalho suplementar.
Despesas de Funcionários
Registo e consulta de despesas de funcionários
com emissão de mapas de despesas, pagamentos e
transferências bancárias em formato SEPA.

Recibos por e-mail

Centros de Custo
Possibilidade de análise dos custos com
vencimentos por centros de custo através da
emissão de mapas e/ou listagens.
Prestadores de serviços

Geração de mapas e declarações, incluindo para
envio e submissão no âmbito das obrigações legais
em vigor exigidas.

Registo e consulta de fichas de prestadores de
serviços com emissão e impressão de pagamentos,
listagens por prestador e contabilização dos valores
pagos nos mapas para envio à Segurança Social,
seguradoras, Mod. 10, Mod. 30, etc..

Simulador de compensação

Integração com Sage 50cloud Contabilidade

Simulador de compensações a pagar por cessação
de contrato de trabalho, com relatório explicativo
das verbas registadas.

Possibilidade de integração com outras soluções
Sage 50cloud, nomeadamente com Sage 50cloud
Contabilidade para sincronização dos vencimentos.

Mapas e declarações

Pagamento de subsídio de refeição
Tratamento de subsídios de refeição pagos em
cartão de refeição, com geração de ficheiro de
transferência bancária ou em vales de refeição.
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Oferta Comercial
Total flexibilidade para selecionar o nível de produto e serviço
que mais se ajustam às suas necessidades.

Tabela de
Funcionalidades

Salários
Essentials

Standard

Professional

Níveis de produto
1

Utilizadores incluídos

(pode comprar até 5)

Empresas incluídas

1

Número colaboradores

Até 5

1

(pode comprar ilimitados)

1

1

(pode comprar ilimitados)

1

(pode comprar ilimitadas)

(pode comprar ilimitadas)

Até 10

Ilimitados

Funcionalidades de produto
Processamento de salários
Exceto FCT/ME,
FGCT, Mod. 30 e 39

Mapas e declarações
SOA - acesso em qualquer lugar a partir
de tablets e smartphones
Envio de recibo por email com password

–

Simulador de compensação na cessação
de contratos

–

Despesas de funcionários

–

Pagamento subsídio refeição em cartão

–

–

Centros de custo

–

–

Registo de eventos de Segurança e saúde
no trabalho em lote

–

–

Módulos opcionais, disponíveis para aquisição
Utilizadores adicionais
Empresas adicionais

–

RGPD Addon
Prestadores de Serviços
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Tabela
de Suporte

Salários
Standard

Extra

Complete

Atualizações regulares de produto
Suporte online, email e chat

Suporte telefónico de excelência

–

Suporte remoto

–

Horário das 9h as 18h
com atendimento
prioritario e call back
em 30 minutos
4 Sessões / ano

Ilimitado

Formação na plataforma online Sage University
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