PRODUTO · SERVIÇO

O que é?
A solução de faturação mais eficiente e segura, com acesso móvel em qualquer lugar
e indicada para pequenas empresas de todos os setores de atividade

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  experiencia do utilizador.
• New try and buy processo de instalação e compra facilitado para o Cliente
poder testar e continuar a usar com simplicidade.
MELHOR PROPOSTA COMERCIAL
Proposta baseada nas necessidades do Cliente.
• Escolha: possibilidade de escolher o opção que mais lhe convém: pagamento
mensal ou anual.
• Flexibilidade: escolher o nível de produto e serviço que necessita e possibilidade
de mudar quer o produto quer o serviço.
SAGE ONLINE ACCESS
Agora é simples ter acesso a todos os dados de negócio em qualquer lugar.
• Sage Online Access permite-lhe aceder em qualquer lugar aos dados do seu negócio.
• Disponível em qualquer  dispositivo (PC, smartphone, tablet em Android e IOS).
• Tem os dados da sua empresa seguros no seu desktop/servidor e acede em qualquer
lugar podendo fazer um fatura, enviar um orçamento ou consultar uma conta corrente.
OFFICE 365
Tire o maior partido da solução com Office 365 integrado.
• Comunicação  facilitada com Clientes e fornecedores através do Skype for Business.
• Integração OneDrive.
• Integração com Outlook partilhar calendário, e aceder no outlook a todos os
seus Clientes.
ECOSSISTEMA CONNECTED
Novas funcionalidades para poder tirar o 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

ESSENTIALS

STANDARD

PROFESSIONAL

1 (até 5)

2 (até 10)

3 (ilimitados)

1

1 (até 5)

1 (Ilimitadas)

Faturas, orçamentos e guias
de transporte
Fatura eletrónica
Webservice para AT
(Guias e faturas)
Gestão de Stocks
SOA acesso em qualquer lugar
a partir de tablets e smartphones
Colaboração com contabilista
Fornecedores

–

Avenças

–

Analisador SAFT

–

Tesouraria

–

Inventario permanente

–

–

Armazéns

1

1

Artigos compostos / cores
e tamanhos

–

–

Business Workflow

–

–

Ilimitados

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

