Solução

Sage 100cloud
Solução chave na mão para
a gestão do seu negócio

Sage 100cloud é uma solução integrada
para pequenas e médias empresas com
necessidade de automatização de
processos de negócios das várias áreas
e com necessidade de ter uma visão
transversal de toda a empresa.
Sage 100cloud é a solução chave na mão mais eficiente e segura, com acesso móvel em qualquer lugar e
indicada para pequenas e médias empresas de todos os setores de atividade, que valorizam as vantagens e
segurança de um software desktop que permita ter um controlo total de todas as áreas de negócio.
Solução chave na mão
Implementação rápida e simples
Sage 100cloud conta com um conjunto de
ferramentas pré-configuradas para suportar os
principais processos de negócio. Isto permite ter
em 5 dias o produto instalado e configurado, muito
mais rápido do que qualquer outra solução de
gestão no mercado.
Acesso a partir de qualquer lugar
Sage Online Access
Sage 100cloud é uma solução simples que lhe
permite ter acesso à sua empresa em qualquer
lugar através de um dispositivo móvel e tomar
decisões com a confiança de dispor da informação
em tempo real.
Controlo total do negócio
Uma única fonte de informação
Tenha o controlo total dos seus negócios, das
vendas ao marketing, das compras à contabilidade,
com processamento de salários e gestão de ativos,
tudo integrado e com informação em tempo real de
todo o negócio.
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Destaques
Sage 100cloud
Sage Online Access
Permite de uma forma simples aceder remotamente
aos dados de negócio em qualquer lugar, acedendo
à Sage 100cloud do seu escritório.
APIs
Integração simples de Apps para complementar a
solução Sage e ajustá-la totalmente ao negócio.
Sage Cloud Email
Este serviço permite o envio de email sem estar
dependente da aplicação de email do computador.
RGPD Ready
Solução RGPD Ready, em conformidade com o
regulamento geral sobre a proteção de dados em
vigor na União Europeia desde 25 de maio de 2018.
GESTÃO E CONTABILIDADE
Fatura Eletrónica Sage
Envio digital de faturas assinadas digitalmente, em
formato PDF
Pack fiscal
Simplificação da preparação e submissão
de declarações fiscais e legais, processadas de
forma automatizada, para o cumprimento das
obrigações legais.
Bancos e gestão de tesouraria
Gestão do extrato bancário, integrado com os
recebimentos e pagamentos, permitindo a gestão
de talões depósito, reconciliação, geração de
transferências bancárias, análise de saldos médios
e posição de tesouraria entre outros.
Análise financeira
Addon para o Excel com funções que consultam
diretamente a informação existente na base
de dados, permitindo a criação de análises
diversificadas e personalizadas, usufruindo do
potencial nativo do Excel.
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eFatura Connection
O eFatura Connection permite efetuar uma
integração com o portal e-fatura de forma a obter
os dados das compras/despesas, para posterior
integração contabilística.
Controlo de artigos, stocks e inventário
Gestão de entradas, saídas e transformação de
artigos, movimentos entre armazéns e inventário
com valorização.
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.
Gestão Financeira de Projetos
Controlo da rentabilidade e execução de projetos,
monitorizados de forma integrada com os
movimentos gerados na solução.
RECURSOS HUMANOS
Gestão dos colaboradores
Processamento de salários de forma simples e
com possibilidade de envio de recibos por email,
incluindo gestão de despesas, contratações,
rescisões e caixa geral de aposentações.
GESTÃO DE ATIVOS
Gestão de ativos
A gestão de ativos permite gerir e classificar as
fichas de ativos, gerir depreciações de forma
automática, consultar movimentos dos ativos e
emitir listagens de valores de ativos, entre outros.
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Tabelas
Sage 100cloud
Tabela de
Funcionalidades
Standard
Utilizadores
Empresas

Advantage

Complete

2

5

10

(pode comprar até 5)

(pode comprar até 10)

(pode comprar ilimitados)

1

1

2

(pode comprar ilimitadas)

(pode comprar ilimitadas)

(pode comprar ilimitadas)

Principais funcionalidades
RGPD ready
BMS
Contabilidade
Recursos Humanos
Gestão de Ativos

Opcional

–

Opcional

SOA - acesso em qualquer lugar
Faturação Eletrónica
Bancos
Serviço pós-venda

Opcional

Pack fiscal

Opcional

Análise financeira

Opcional

SAFT Analisador

Opcional

EDI

Opcional

Intrastat

Opcional

Fatura eletrónica Saphety

Opcional

Rastreabilidade

Opcional

Prestadores de serviços

–

Opcional

eFatura Connection

Opcional

Opcional

Opcional

Diagnóstico SVAT

Opcional

Opcional

Opcional

Gestão Financeira de Projetos

Opcional

Opcional

Colaboração com contabilista
API
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Tabela
de Suporte
Standard

Extra

Complete

Atualizações regulares de produto
Suporte online, email e chat
Horário das 9h as 18h
com atendimento
prioritario e call back
em 30 minutos

Suporte telefónico de excelência

–

Suporte remoto

–

4 Sessões / ano

Ilimitado

Standard

Advantage

Complete

Suporte Standard

83,15€

–

–

Suporte Extra

108,12€

135,19€

–

Suporte Complete

141,41€

175,76€

243,39€

Sage U Starter formação E-learning

Tabela
de Preços
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