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Sage 50cloud 
Faturação

A solução de faturação que  
simplifica a gestão do seu negócio  

no dia-a-dia.

https://www.sage.com/pt-pt/
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Produtividade máxima
Simplicidade 

Software de faturação simples, intuitivo, totalmente 
seguro em que pode confiar para gerir o seu negócio, 
agora melhor e mais completo, com funções que 
tornam o seu dia-a-dia mais simples e facilitado. 
Liberte tempo para se focar no que realmente 
importa, utilize um software que permite a integração 
com o e-mail, arquivo de documentos e acesso em 
qualquer local através de dispositivos móveis.

Sem preocupações
Conformidade

O compromisso da Sage na constante atualização 
das suas soluções, é garantia da sua total e 
permanente conformidade legal. Com a solução 
Sage 50cloud Faturação cumpra todas as obrigações 
fiscais e legais com simplicidade e evite multas.

Colaboração
Conetividade

A liberdade de que precisa para gerir o seu negócio 
onde quer que esteja com o Sage 50Cloud e o 
Microsoft 365. Disponha das vantagens de uma 
solução em desktop com funcionalidades cloud. 
Tire partido das ferramentas do Office e beneficie 
do trabalho colaborativo. Utilize um e-mail 
profissional, disponha de 1TB de armazenamento 
em cloud, ferramentas de comunicação como o 
Skype e garanta cópias de segurança automáticas 
na cloud com a informação da sua empresa. 

A solução de faturação mais eficiente  
e segura, indicada para pequenas empresas 
de todos os setores de atividade.

Sage 50cloud Faturação 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, que valorizam as vantagens e 
segurança de um software em desktop, a par dos benefícios, da simplicidade, conetividade e produtividade 
graças à integração com o Microsoft 365.

https://www.sage.com/pt-pt/
https://www.youtube.com/watch?v=iVhCWpfZ7yo&feature=youtu.be
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Funcionalidades chave
Sage 50cloud Faturação

Sage Online Access

Permite, de uma forma simples, aceder aos dados do 
negócio à distância e em qualquer lugar, acedendo 
remotamente a Sage 50cloud do seu escritório.

Faturas, orçamentos e guias de transporte

As principais tarefas do dia-a-dia agora mais 
facilitadas. Faturas, encomendas, orçamentos e 
guias de transporte podem ser personalizáveis à 
sua empresa.

Controlo de stocks e fornecedores 

Controlo stocks, fornecedores em tempo real 
de forma eficiente com controlo das suas 
encomendas e dos níveis de stock através de 
sistema de alertas.

Artigos compostos/ Cores e tamanhos

Componha os seus artigos a partir de outros artigos 
simples e faça a gestão detalhada dos seus stocks 
incluindo informação com cores e tamanhos.

Tesouraria

Controlo eficaz da caixa para evitar quebras ou 
mesmo desvios na tesouraria.

Integração com Microsoft 365

Cópias de segurança automáticas na cloud com o 
Microsoft 365 + OneDrive e o Sage cloud backup.

Analisador SAFT

Sinta a segurança de saber que envia o ficheiro 
SAFT sem erros, graças ao diagnóstico feito pelo 
analisador disponível.

Colaboração com contabilista

Troca de informação com o seu contabilista de 
forma fácil e simplificada.

Webservice para AT

Mantenha a sua relação com a Autoridade Tributária 
sintonizada, o cumprimento das obrigações fiscais 
com facilidade, rapidez e segurança. 

Inventário Permanente

Faça a gestão permanente do seu inventário com a 
devida valorização atualizada.

Business Workflow

Tenha sempre a documentação da sua empresa 
organizada e atualizada, ajuste a gestão do fluxo 
documental ajustado às suas necessidades.

https://www.sage.com/pt-pt/
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Tabela de  
Funcionalidades Faturação

Essentials Standard Professional

Níveis de produto

Utilizadores incluídos 1
(pode comprar até 5)

2
(pode comprar ilimitados)

3
(pode comprar ilimitados)

Empresas incluídas 1 1
(pode comprar até 5)

1
(pode comprar ilimitadas)

Microsoft 365 (1x Seat)
Disponível para compra nos 
níveis de suporte Standard 

e Extra

Disponível para compra no 
nível de suporte Extra Incluído

Funcionalidades de produto
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 –
Inventário permanente – –
Armazéns 1 Ilimitados Ilimitados
Artigos compostos / cores e tamanhos –
Business Workflow – –
addon opcionais, disponíveis para aquisição
Utilizadores adicionais
Empresas adicionais –
Microsoft 365 1 Seat*
RGPD Addon
Fitofarmacêuticos (produtos e autorização venda) – Incluído
Lotes / Nº Série / Propriedades – Incluído
Duas Entidades/Franquias – Incluído
Contratos – Incluído
Embalagens retornáveis – Incluído
Auto faturação – Incluído
SMS
Interface MSS / auto-venda
EDI integração Generix text part Jerónimo 
Martins / Sonae / AKI / Auchan
Script import / export

Oferta Comercial
Total flexibilidade para selecionar o nível de produto e serviço 
que mais se ajustam às suas necessidades.

https://www.sage.com/pt-pt/
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Tabela  
de Suporte Faturação

Standard Extra Complete

Atualizações regulares de produto

Suporte online, email e chat

Suporte telefónico de excelência –

Horário das 9h as 18h 
com atendimento 

prioritario e call back  
em 30 minutos

Suporte remoto – 4 Sessões / ano Ilimitado

Formação na plataforma online Sage University

https://www.sage.com/pt-pt/
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