Sage ERP X3
Sage Enterprise
Intelligence

Hoje em dia, muitas empresas enfrentam o desafio de tentar aceder a informações armazenadas
nos seus sistemas de software empresarial em tempo útil e de forma eficaz.
A Sage Enterprise Intelligence é uma solução de Business Intelligence intuitiva, integrada com o
Sage ERP X3, que ajuda os utilizadores empresariais a reduzir o tempo gasto em análises e elaboração
de relatórios e a tomar decisões mais rápidas e mais bem informadas.

Proporcione aos gestores análises
personalizadas de utilização simples,
mas eficazes e completas
O interface intuitivo da Sage Enterprise Intelligence facilita o
acesso rápido e seguro a informações da empresa.
Os utilizadores empresariais acedem e analisam os dados
da empresa de modo auto suficiente, o que pode melhorar
a visibilidade dos seus negócios, acelerar a notificação de
modificações importantes e reduzir o tempo de decisão em
20%, em média.
A Sage Enterprise Intelligence elimina a necessidade de
utilização de várias ferramentas e a necessidade de possuir
conhecimentos especializados. É fácil de implementar e de
gerir, e utiliza tecnologia de que já é proprietário.
”A nossa equipa de gestão aprovou de imediato a Sage
Enterprise Intelligence! É muito fácil aceder aos dados
de vendas e consolidá-los em toda a nossa empresa.”
Edith Lauzon, Diretora Financeira e de Operações, Avmor Ltd

Obtenha informação em tempo
real e incentive a colaboração e o
desempenho operacional
A necessidade das empresas terem acesso imediato a
informações empresariais críticas nunca foi tão importante
como agora.
A Sage Enterprise Intelligence tira partido da base de
dados central do Sage ERP X3 e de outras fontes, o que
proporciona aos utilizadores empresariais conhecimento
coerente e em tempo real dos dados empresariais, apoia
a tomada de decisões e incentiva à melhoria continua e
multifuncional. Inclui funcionalidades de partilha e alerta para
fornecer aos gestores informações consistentes e atualizadas
que desempenham um papel importante na melhoria do
desempenho da cadeia logística, resolvendo problemas
de qualidade, melhorando as decisões de marketing e
construindo um pipeline de vendas maior e mais rápido.

“É duas vezes mais rápida do que as nossas ferramentas
de elaboração de relatórios anteriores. Essa velocidade
significa que o nosso pessoal passa menos tempo à
procura de dados e mais tempo a agir com base nesses
dados.”
Marc Lefebvre, Vice-Presidente e CIO (aposentado), Ganong Bros. Ltd

Mantenha os seus dados em segurança
A integração perfeita e segura da Sage Enterprise Intelligence com o Sage ERP X3 garante a fiabilidade das informações
empresariais críticas. A camada de segurança própria da Sage Enterprise Intelligence faz uma utilização ideal da segurança
da base de dados padrão existente para garantir a proteção e a integridade dos seus dados empresariais. Graças às suas
eficazes características de segurança, tem a capacidade de adicionar controlos de nível de campo aos seus dados existentes.

Características e funções:
Usabilidade
• Interface intuitiva do utilizador Web
• Análise personalizada do utilizador
• Design personalizado do utilizador
para novo relatório e gráficos
• Visualização de dados dinâmica
(gráficos, medidores, mapas)
• Modelos fornecidos
• Motor de busca
• Distribuição automática de relatórios
e análises
• Exportação para HTML, Excel, PDF
• Funciona em dispositivos móveis

A Sage Enterprise
Intelligence dá
aos utilizadores
a capacidade de
analisar e elaborar
relatórios sobre
dados empresariais
sem assistência.

Integração
• Integração ERP
• Fonte de dados múltipla
• Análise em tempo real de dados/
online
• Integração com Excel

Obtenha acesso
remoto aos dados
empresariais,
incluindo análise
geoespacial, em
dispositivos móveis
ou num browser da
Web.

Os seus benefícios
• Reduz o tempo gasto em análise empresarial e elaboração de relatórios.
• Dá aos utilizadores a capacidade de analisar e elaborar relatórios sobre informações de modo autossuficiente.
• Simplifica e acelera a distribuição de informação pela organização, para uma tomada de decisões coerente e mais bem informada.

Sage ERP X3
O Sage Group plc é um fornecedor global líder de
software de gestão empresarial para pequenas e médias
empresas, que cria uma maior liberdade para que
possam ser bem-sucedidas. A Sage sabe de que forma
e por que motivo cada empresa é única. Fornecemos
produtos e serviços adequados a várias solicitações,
agradáveis de utilizar, seguros e eficientes. Constituída
em 1981, a Sage foi cotada na Bolsa de Londres em
1989 e passou a fazer parte do índice Footsie 100 em
1999. A Sage tem mais de seis milhões de clientes e
mais de 13 000 funcionários em 23 países: no Reino
Unido e na Irlanda, no continente Europeu, na América
do Norte, na África do Sul, na Austrália, na Ásia e no
Brasil.

O Sage ERP X3 é uma solução ERP global do
Grupo Sage para médias empresas, bem como para
subsidiárias de grandes grupos com solicitações
internacionais. Há mais de 10 anos que o Sage ERP X3
revela ser uma solução ERP comprovada e abrangente,
direcionada para as solicitações e desafios específicos
das médias empresas, em setores que vão da indústria
transformadora aos serviços, passando pela distribuição
e muitos outros. O Sage ERP X3 está presente em mais
de 60 países no mundo inteiro, com 290 revendedores e
mais de 2000 consultores no seu ecossistema. Milhares
de clientes escolheram o Sage ERP X3 porque é fácil de
utilizar, de implementação rápida e rentável.
Para mais informações, visite www.sageerpx3.com

Para mais informações, visite www.sage.com

Para saber mais, visite
www.SageERPX3.com
midmarket@sage.pt
808 200 482
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Funcionalidade analítica
• Decompor e analisar (slide & dice)
• Drill down/drill up através dos dados
transacionais
• Filtragem e agrupamento
• Ordenação e classificação
• Consultas e fórmulas
• Análise geoespacial
• Exceções e alertas
• Dashboarding e KPIs
• Relatórios financeiros e consolidação
• Orçamentação
• Big Data, processamento OLAP

