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Adote uma solução de gestão empresarial
mais rápida, simples e flexível
O Sage X3 anula a complexidade inerente à gestão do seu negócio. Simplifica todas as suas
operações para poder enfrentar os desafios do futuro com eficiência e prontidão, esteja onde
estiver. Escolher o Sage X3 significa apostar na solução de gestão empresarial da próxima
geração para acelerar o crescimento da sua empresa e gerir uma organização ágil.

Maior rapidez

Maior simplicidade

Flexibilidade

O Sage X3 gere o seu negócio
mais depressa do que nunca,
com uma solução coesa e
de classe empresarial para
gerir todos os seus processos
empresariais principais – desde
as compras à produção, gestão
de stocks, vendas, assistência ao
cliente, até às finanças – tanto a
nível local como internacional.
Também acelera a colaboração
e a elaboração de relatórios,
proporcionando uma visão em
tempo real de todos os custos e
do desempenho operacional.

O Sage X3 é fácil de utilizar
num Web browser familiar
e em dispositivos móveis, dandolhe liberdade para trabalhar
onde quer que esteja. Também
é fácil de gerir e altamente
configurável, para se adaptar
aos seus processos, funções
e preferências específicos.
O Sage X3 é uma solução versátil
– use-o como um serviço na
cloud e reduza os esforços da
sua equipa interna para manter
o sistema ou implemente a
solução na infraestrutura da sua
preferência.

O Sage X3 está preparado para
o seu setor. A funcionalidade
incorporada para produção por
processos, fabrico, distribuição
e tarefas de assistência ajustase para acomodar as regras
e os processos específicos
da sua empresa. É ainda
facilmente escalável – para que
nunca mais volte a esgotar as
suas capacidades – e adaptase rapidamente às suas
necessidades em mudança,
crescendo com o seu negócio à
medida que se vai expandindo
para novos mercados ou
geografias e simplificando a
gestão de um negócio global.

"Posso estar sentado à minha secretária no Minnesota, fazer
um orçamento para um cliente na Alemanha e enviar depois esse
orçamento, em alemão, com os valores em euros. Melhor ainda,
posso executar a mesma tarefa, com a mesma eficiência, a partir
do meu iPad num café."
John Babcock, Vice-Presidente Financeiro, Satellite Industries
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Gerir o seu negócio
não tem de ser complicado
Faça mais, em menos tempo.
Aumente a produtividade dos utilizadores e acelere a
adoção com uma interface de utilizador Web intuitiva
que os utilizadores podem personalizar facilmente
para trabalhar como preferirem.

Preste o melhor serviço aos seus clientes.
Acelere a resolução de problemas e aumente a
capacidade de resposta dos empregados com um
acesso mais rápido e mais simples à informação
de que necessitam.

Vá onde o seu negócio o leva.
Aceda aos seus dados em dispositivos móveis,
consulte o stock, aceite encomendas de clientes,
aprove compras e visualize indicadores-chave de
desempenho quando se encontra fora da empresa.

Expanda-se para novos mercados ou geografias.
Aumente a capacidade, implemente novos
processos, faça a gestão de novas unidades de
negócio ou expanda o seu negócio para novas
geografias com uma solução de gestão de
negócios flexível concebida para o crescimento
e o comércio internacional.

Recupere o controlo dos seus processos.
Elimine as ineficiências, assegure a conformidade
e simplifique as operações com integração ponto
a ponto dos seus processos empresariais para
controlar os custos e melhorar os lucros.
Tenha as informações de que necessita, quando
delas necessita.
Avalie os riscos e monitorize o desempenho em
tempo real com dashboards de utilizador, business
intelligence personalizado e ferramentas de
elaboração de relatórios.

Ganhe agilidade e foque-se no seu negócio.
Tire partido da funcionalidade de gestão empresarial,
segurança e escalabilidade de classe empresarial
por uma fração dos custos e da complexidade dos
sistemas ERP típicos. Simplifique a gestão das TI e
liberte recursos para que se possa focar em projetos
mais importantes.

"Duplicámos as nossas receitas
desde que implementámos o
Sage X3, que continua a oferecer
uma boa combinação de eficácia,
escalabilidade e usabilidade."
Phil Pitzer, Diretor de SI, Blount Fine Foods
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Flexível e facilmente escalável para ser
capaz de suportar toda a organização
O Sage X3 oferece funcionalidades poderosas que podem ser configuradas para ir ao
encontro da sua forma única de fazer negócios. O seu modelo de dados flexível suporta
uma implementação organizacional e estruturas de elaboração de relatórios complexas,
simplificando a gestão transversal de múltiplas instalações, empresas ou unidades
organizacionais, regiões e países a partir de uma instância comum instalada da solução.
Otimiza o stock de múltiplos
armazéns e localizações.

Arquitetura de vários níveis
escalável que assegura uma
capacidade praticamente
ilimitada.

Simples de gerir com TI limitadas,
na cloud ou implementado na
infraestrutura da sua preferência.
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Experiência de utilizador Web
e móvel personalizada
O Sage X3 apresenta uma experiência de utilizador melhor e mais pessoal, com tecnologia
móvel e Web segura no seu núcleo. Seja dentro ou fora do escritório, os utilizadores podem
aceder aos dados de que necessitam, numa interface intuitiva, personalizada à medida das
suas funções e preferências.

Concebido para ser fácil de utilizar
e ter capacidade de resposta nos
smartphones Android e iOS e
nos tablets.

A implementação móvel e Web
permite o acesso a dados da
empresa comuns a partir de
qualquer local ou em
qualquer dispositivo.

A interface HTML5 assegura
uma experiência de navegação
intuitiva e permite uma
personalização extensiva por
parte dos utilizadores.
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Preparado para o seu setor
Ao contrário das soluções que dependem fortemente de integrações de software complementar
para suportar processos específicos da indústria, o Sage X3 inclui funcionalidades prontas a usar
na maioria das indústrias de distribuição e produção. Também usa tecnologia Web flexível que
permite um fácil acesso a soluções complementares, caso seja necessário.
Concebido para ir ao encontro das necessidades destes setores, e muito mais:

Distribuição
Expanda o seu mercado
e controle os custos

Produção
Forneça produtos de alta
qualidade de forma consistente

Comércio retalhista
Transporte e logística
Comércio grossista

Alta tecnologia
Equipamentos industriais
Dispositivos médicos
Fabrico de produtos metálicos

Produção por processos
Garanta a consistência de
processos e produtos

Serviços
Assegure a satisfação
e fidelização dos clientes

Produtos químicos
Cosméticos
Alimentação e bebidas
Nutracêuticos
Farmacêuticos

Publicidade
Serviços de consultoria
Serviços de engenharia
Aluguer de equipamento
Serviços de TI/software
Serviços de manutenção e reparação
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Preparado para gerir as suas
finanças e operações
O Sage X3 disponibiliza uma vasta gama de funcionalidades para dar suporte a todos os
processos empresariais principais com recursos e investimento de TI mínimos. Acelere a
gestão dos processos empresariais com soluções de análise robustas e aplicações Web.

Gestão integrada desde compras,
gestão de stocks, produção,
vendas, assistência ao cliente,
contabilidade, até finanças.

Uma solução com uma poderosa
automatização do fluxo de
trabalho para acelerar os
processos empresariais e um
melhor desempenho de controlo
transversal a todas as áreas
do negócio.

Análise incorporada para uma
visão mais aprofundada sobre
as operações – acelerando a
elaboração de relatórios, as
comunicações e a tomada
de decisões.
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Pronto para fazer crescer
um negócio global
O Sage X3 elimina a complexidade da gestão de um negócio internacional. Simplifica a gestão
do comércio internacional – fornecedores, contratantes, parceiros e clientes (vários idiomas,
várias moedas) – e consegue gerir um negócio global a partir de uma instância comum
instalada (conformidade global, várias legislações, vários planos de contas).

Veja tudo, independentemente da sua localização, numa única instância.
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PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Tecnologia e aplicações do Sage X3 para a
gestão dos principais processos empresariais

Gestão financeira
e contabilidade

Compras

TECNOLOGIA

Área de trabalho baseada
em funções

Fonte de
dados comuns

Gestão
de stocks

Gestão de documentos e
colaboração no escritório

Ferramentas de
desenvolvimento
e serviços Web

HTML5

Gestão
da produção

Assistência
ao cliente

Automatização do fluxo
de trabalho e alertas

Móvel

Gestão
de vendas

Análise de relatórios
e empresarial

Através de um
parceiro ou nas
instalações

Cloud

"Os nossos agentes no terreno costumavam visitar quatro clientes
por dia. Quando lhes fornecemos dispositivos móveis ligados ao
Sage X3, esse número duplicou."
Philippe Scemama, CEO, Adelya
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"Para a Novarroz, a escolha do Sage X3 representou
uma melhoria significativa na automatização dos seus
processos empresariais com os clientes, parceiros e
fornecedores. Esta ferramenta flexível e de fácil utilização
permitiu integrar toda a informação, aumentar a eficiência
e exercer um controlo absoluto sobre os custos."
João Andrade, Gestor de vendas de exportação, Novarroz
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Preparado para gerir as
suas finanças e operações
O Sage X3 disponibiliza uma vasta gama de funcionalidades integradas para dar suporte a todos os processos
empresariais principais com recursos e investimento de TI mínimos.
Gestão financeira
• Razão geral
• Contas a pagar, contas a receber
• Gestão de tesouraria
• Gestão bancária
• Contabilidade analítica e de custos
• Despesas
• Orçamento e contratos
• Factoring
• Gestão do imobilizado
• Aplicações móveis
Compras
• Gestão de fornecedores e de categoria de produtos
• Fixação de preços e descontos
• Planeamento de compras, encomendas e pedidos
• Entrega e agendamento de ordens de compra
• Pedidos de proposta
• Pedidos pendentes, contabilidade orçamental
• Gestão de assinaturas multinível
• Receção
• Entrada de faturas de fornecedores e devoluções
• Contratação e subcontratação
• Transações entre socieaddes /entre
estabelecimentos
• Declarações de importação e cálculo de custos
• Intercâmbio de dados EDI seguro
• Integra-se com o Sage Pay (Reino Unido) para
o processamento de pagamentos
• Aplicações móveis
Gestão de stocks
• Dados dos produtos, várias unidades de medida
• Gestão de localizações
• Saldos de stock
• Controlo de qualidade e amostragem
• Reaprovisionamento, transferências entre locais
• Libertação de encomendas
• Movimentos de stock
• Cálculo de custos de inventário
• Contagem física
• Controlo das importações
• Gestão de fornecedores, contentores e expedições
• Gestão de versões e alterações
• Aplicações móveis

Gestão da produção
• Modos de produção múltiplos
• Configurador de produtos, opções e variantes
• Lista de materiais, fórmulas e receitas
• Gestão do trabalho e de centros de custos
• Agendamento anterior/posterior
• Reaprovisionamento e transferências entre locais
• Contabilidade de custos de produção
• Libertação de encomendas
• Controlo de qualidade e análise da produção
• Contabilidade de custos de produção
• Programação mestre da produção
• Gestão de versões e alterações
Gestão de vendas
• Configurador de produtos, opções e variantes
• Fixação de preços e descontos
• Comissões de venda
• Orçamentos, contratos e pedidos pendentes
• Verificações de crédito multinível e colocação de
encomendas
• Preparação, entrega, acondicionamento e envio
de encomendas
• Devoluções de clientes
• Faturação e lembretes
• Consultas e atribuições de stock
• Empréstimos e contratos
• Vendas interempresas/interlocalizações
• Conhecimento de embarque e declaração
de exportação
• Intercâmbio de dados EDI seguro
• Aplicações móveis
Assistência ao cliente
• Gestão de contactos
• Automatização da força de vendas
• Suporte do centro de contacto do cliente
• Gestão de garantias e ordens de serviço
• Base de conhecimentos da solução
• Campanhas de marketing
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Área de trabalho baseada em funções
• Página inicial pessoal
• Personalização por utilizador ou administrador
• Acesso multinível aos dados relevantes
Análise de relatórios e empresarial
• Dashboards definidos pelo utilizador
• Consultas configuráveis
• Registo de auditoria desde o total acumulado aos
pormenores
• Biblioteca com mais de 400 relatórios
• Impressão automática
• Geração de ficheiros Word®, Excel®, de texto,
HTML ou PDF
Automatização do fluxo de trabalho e alertas
• Desencadeamento configurável de fluxos de trabalho
• Alertas com ligações contextuais para
desencadear outras ações
• Informação armazenada para efeitos de
acessibilidade e auditorias

Gestão de documentos e colaboração no
Microsoft Office®
• Gestão de revisões e documentos
• Partilha por utilizador, função e equipas de projeto
• Gravação de documentos
• Integração com o Microsoft Office com dados
sincronizados
• Integração com o Microsoft Outlook®
• Pesquisa em texto completo
Tecnologia
O Sage X3 adota uma arquitetura de vários níveis
que garante a elevada fiabilidade, flexibilidade e
escalabilidade das operações.
O Sage X3 oferece várias opções de implementação
(na Cloud, alojamento por parceiro ou nas
instalações do cliente) e flexibilidade para
reconsiderar estas opções de acordo com o seu
negócio no futuro.

"Se perceber o poder dos dados
nas suas tomadas de decisões
empresariais, irá constatar
rapidamente o valor desta
ferramenta. O Sage X3 permite
às empresas com visão
concretizarem essa visão.
Permite-nos gerir um negócio mais
inteligente e mais estratégico."
Mike DePasquale, Gestor de Sistemas Empresariais do Grupo, Avon Rubber p.l.c.
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