PRODUTO · SERVIÇO

O que é?
É uma solução integrada para pequenas e médias empresas com necessidade
de automatização de processos de negócios das várias áreas e com uma visão
transversal de toda a empresa.

Funcionalidades Chave
+ USABILIDADE
Novo layout mais intuitivo e fácil de usar para tornar a utilização mais simples.
• Acesso mais intuitivo e role oriented  para simplificar a  experiência do utilizador.
• Sem necessidade de instalação o Cliente apenas indica os requisitos da
empresa, faz a formação e pode usar o S100c (SaaS).
MELHOR PROPOSTA COMERCIAL
Proposta baseada nas necessidades do Cliente.
• Escolha: possibilidade de escolher a opção que mais lhe  convém: Desktop ou
SaaS, pagamento mensal ou anual.
• Flexibilidade: escolher o nível de produto e serviço que necessita e possibilidade
de mudar quer o produto quer o serviço.
API
Desenvolvimento adicional para deixar o Cliente 100% satisfeito.
• API dá a possibilidade de integração de Apps para complementar a solução
Sage e ajustá-la 100% as necessidades do Cliente.
• API é gratuita para potenciar a colaboração entre a Sage e os nossos Parceiros.
SAAS
Solução que lhe permite o acesso ao seu negócio em qualquer lugar.
• Sem necessidade de instalação.
• Sem investimento em servidores.
• Cloud Backup a informação da sua empresa está na cloud, com backup
garantido, seguro e permite-lhe acesso em qualquer lugar.
• Live Update sem necessidade de se preocupar com atualizações, que serão
feitas automaticamente.
ECOSSISTEMA CONNECTED
Novas funcionalidades para tirar maior partido da sua solução.
• Comunicação com o Contabilista através Sage Exchange.
• Colaboração com a AT através de webservices para documentos de venda
e transporte.
• Fatura eletrónica para chegar ao Cliente  mais rapidamente e eliminar o papel
no seu dia-a-dia.

Oferta Comercial
Utilizadores
Empresas

STANDARD

ADVANTAGE

COMPLETE

2 (até 5)

5 (até 10)

10 (ilimitados)

1

1 (Ilimitadas)

2 (Ilimitadas)

BMS
Contabilidade
Recursos Humanos
Gestão de Ativos

Opcional
–

API*
Colaboração com contabilista
Analisador SAFT

Opcional

Analise financeira

Opcional

Fatura eletrónica

Opcional

Pack fiscal

Opcional

Bancos

Opcional

Webservice para AT
Disponivel em desktop ou SaaS

Opcional

Níveis de Serviço
STANDARD

EXTRA

COMPLETE

Online Service

Telephone Service

Premium Service

Updates de produto

Updates de produto

Updates de produto

Email Support

Email Support

Email Support

Report Library/Sage Online

Report Library/Sage Online

Report Library/Sage Online

Setup online training

Setup online training

Setup online training

Love cycle

Love cycle

Love cycle

Formação de produto
online – 1 por ano

Formação de produto
online – 2 por anos

Formação de produto
online – ilimitada

Webchat
(9am – 1pm | 2pm – 6pm)

Webchat
(9am – 1pm | 2pm – 6pm)

Webchat
(9am – 1pm | 2pm – 6pm)

–

Suporte telefonico
(9am – 1pm | 2pm – 6 pm)

Suporte telefonico
(9am – 6 pm)

–

Suporte remoto 4
sessões/ano

Suporte remoto
ilimitado

–

–

Garantia de callback
em 30 minutos

–

–

Sage Club

apoio.comercial@sage.pt · 211 202 442
www.sage.pt

