Solução

Sage for Accountants
Expert
A solução global adaptada
às necessidades e dimensão
do Contabilista

Sage for Accountants é a solução integrada
de contabilidade, salários, gestão de ativos
e practice management com informação em
tempo real, para Contabilistas que querem
gerir o seu Gabinete de forma eficiente,
acrescentando valor aos seus clientes.
Sage for Accountants é uma solução desenhada por Contabilistas para a nova geração de Contabilistas.
Uma solução de gestão integrada que fornece uma única fonte de informação em tempo real e permite que
o seu Gabinete de Contabilidade aumente a sua produtividade e melhore o serviço ao cliente.
Produtividade máxima
Simplicidade
Software de contabilidade simples, intuitivo,
totalmente seguro em que pode confiar. Através dos
assistentes e funcionalidades disponíveis é possível
a automatização de vários processos e simplificação
de tarefas. O seu dia-a-dia torna-se mais produtivo
e mais rentável, pelo que pode agora focar-se no seu
negócio e no dos seus clientes, oferecendo serviços
de maior valor.
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 for Accountants cumpra com as obrigações
legais com simplicidade.
Colaboração
Conetividade
Tenha a informação atualizada sempre consigo
e consulte-a em qualquer lugar via Sage Online
Access, mantendo sempre os dados seguros
no seu computador pessoal ou servidor. Esta
solução simples dá-lhe acesso à informação dos
seus Clientes 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 for Accountants
Sage Online Access

Análise financeira

Permite, de uma forma simples, aceder aos dados
dos seus clientes à distância e em qualquer lugar,
acedendo remotamente ao computador no seu
escritório.

Facilidade de utilização do 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.

eFatura Connection
O eFatura Connection permite efetuar uma
integração com o portal e-fatura de forma a obter os
dados das compras/despesas.
Contabilidade Connection
Agiliza a comunicação entre o contabilista e
os seus clientes, permitindo que este receba
automaticamente no Sage for Accountants as
transações registadas pelos seus clientes com Sage
50cloud.
Practice Management
Para o ajudar a gerir de forma eficaz todas as tarefas
da sua atividade diária e saber sempre a informação
em tempo real dos seus Clientes.
Diagnóstico SVAT
Um assistente que analisa e valida a informação
contabilística alertando para eventuais erros
ou divergências que possam comprometer a
integridade do SAF-T Contabilidade, convidando à
sua resolução.

Centros de custo com 4 níveis
A utilização de centros de custo permite obter um
balancete de custos e/ou proveitos repartidos por
obras, secções de produção ou outra classificação.
Os lançamentos nos centros de custo podem
resultar de imputações efetuadas na Contabilidade
Geral, Analítica ou ambas. A criação de até quatro
tabelas com quatro classificações distintas permite
efetuar análises cruzadas.
Contabilidade Analítica
A contabilidade analítica permite efetuar um
desdobramento de valores entre várias contas da
analítica para uma única conta da geral permitindo
desta forma obter um maior detalhe dos gastos e
rendimentos.
Salários
Módulo de processamento automático de
vencimentos de funcionários e independentes,
tendo em conta o cumprimento das obrigações
legais.
Gestão de Ativos

Pack Fiscal
A simplificação na preparação, validação e
submissão das declarações fiscais obrigatórias,
processadas de forma automatizada e auxiliam com
o cumprimento das obrigações legais.

Módulo de inventariação, controlo e tratamento
do ciclo de vida de um Ativo, permite o cálculo das
depreciações e respetiva contabilização, incluindo a
emissão de mapas fiscais.

Assistente de taxonomias

Faturação

Automatização de processos, aceite a sugestão
do sistema para atribuição das taxonomias
adequadas.

Sage One para faturar pelos seus Clientes e ter
acesso à informação a partir de qualquer lugar.
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Oferta Comercial
Total flexibilidade para selecionar o nível de produto e serviço
que mais se ajusta às suas necessidades.

Tabela de
Funcionalidades
Essentials

Standard

Premium

Níveis de produto
Utilizadores incluídos - Full users
Utilizadores incluídos - General Users
Faturação para Contabilista
Empresas incluídas

1

1

1

(pode comprar ilimitados)

(pode comprar ilimitados)

(pode comprar ilimitados)

2

2

2

(pode comprar ilimitados)

(pode comprar ilimitados)

(pode comprar ilimitados)

1

1

1

20

20

20

(pode comprar 50/100)

(pode comprar 50/100)

(pode comprar 50/100)

Funcionalidades de produto
Practice management
Pack fiscal
Contabilidade (20 empresas Cliente)
Recursos Humanos (20 empresas Cliente)

–

Gestão de ativos (20 empresas Cliente)

–

–

Faturação (20 empresas Cliente)**

–

–

Efatura Connection

Disponível para aquisição

Disponível para aquisição

Diagnóstico SVAT

Disponível para aquisição

Disponível para aquisição

SOA - acesso em qualquer lugar a partir de
tablets e smartphones
Colaboração com contabilista
Contabilidade analítica

Disponível para aquisição

Addon opcionais, disponíveis para aquisição
Utilizadores adicionais – Full Users
Utilizadores adicionais – General Users
Efatura Connection

Incluído

RGPD
Diagnóstico SVAT

Disponível para aquisição

Sage for Accountants
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Tabela
de Suporte
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

Sage U Starter formação E-learning

Sage for Accountants

6

Sage Portugal
Art’s Business Center
Av. D. João II, 51, Piso 1
1990-085 Lisboa
221 202 442 · apoio.comercial@sage.pt
www.sage.com/pt-pt
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