
Sage 50cloud
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

Produto · Serviço



Funcionalidades Chave

Sage daShboardS
o negócio sob controlo.

•	 A informação crítica para o sucesso do seu negócio disponível numa área específica, 
permite o acompanhamento e controlo efetivo dos montantes a receber e a pagar.

•	 Visibilidade do negócio melhorada através de tabelas e gráficos inteligentes que 
identificam o histórico de movimentos e ajudam a perceber a necessidade de uma 
rápida tomada de decisão. 

+ 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.

office 365
tire o maior partido do Sage 50cloud com office 365 integrado.

•	 Sage contacts: As sincronizações automáticas dos contatos do Outlook e Sage 50c 
permitem aceder à informação dos Clientes através do email. Consultar, adicionar ou 
editar Clientes rapidamente, através da simples utilização de um tablet e do Outlook.

•	 Sage cloud backup: A tranquilidade de saber que toda a informação está também 
guardada na cloud. As cópias de segurança podem ser efetuadas regularmente 
mediante o simples agendamento do backup automático.

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.

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 uma fatura, enviar um orçamento ou consultar uma conta corrente.



Oferta Comercial
eSSeNtialS StaNdard ProfeSSioNal

Utilizadores 1 (até 5) 2 (até 10) 3 (ilimitados)

Empresas 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 2 Ilimitados

Artigos compostos / cores 
e tamanhos – –

Business Workflow – –

RGPD Ready

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.



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



Pack RGPD
o regime geral de Proteção de dados em vigor a 25 de maio de 2018. Para facilitar a 
implementação do rgPd, criamos o Pack rgPd:

*addon rgPd
	· Report	de	risco	–	fique	a	saber	quais	as	entidades	que	tem	na	sua	BD	que	autorizam	a	utilização	dos	seus	dados.	
Extraia	um	relatório	com	todos	esses	dados	com	um	só	click

	· Cumprir	o	direito	ao	esquecimento:	processamento	em	“batch”	de	dados	que	podem	ser	esquecidos	(ex.	uma	
empresa	pode	ter	ainda	dados	dos	colaboradores	que	já	não	estão	mais	a	trabalhar	nessa	empresa).	Com		
o	software	Sage,	pode	fazer	isto	de	forma	massiva	(ex.	eliminar	100	contactos	de	uma	só	vez)

	· Sugestão	de	dados	que	deixaram	de	ser	necessários:	o	software	Sage	emite	um	alerta	para	que	possa	apagar	os	dados	
que	deixaram	de	ser	necessários	e	assim	evitar	que	incorra	no	incumprimento	do	RGPD.

	· Impressão	do	formulário	de	consentimento:	a	autorização	que	qualquer	entidade	lhe	dá	para	utilizar	os	seus	dados.
	· Arquivo	digital:	poderá	guardar	de	forma	segura	e	simples	todos	os	formulários	de	consentimento	recebidos
	· Limitação	de	extração	de	dados	em	listagens:	cada	utilizador	ficará	limitado	na	extração	de	dados,	de	forma	a	limitar	
o	acesso	de	acordo	com	os	perfis

SOFTWARE  
RGPD READy

(de acordo com a política  
de privacy by design)

LInhA DE APOIO
Para o ajudar no dia-a-dia, 
respondemos a 5 questões 

até 31 Dez 2018

ADDOn RGPD*
(para facilitar ainda mais o 
cumprimento das alterações 
impostas pelo RGPD)

FORmAçãO WEB
Fique a perceber o que vai 
mudar na sua empresa com 
o RGPD

Pack rgPd

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

http://www.sage.pt
mailto:apoio.comercial@sage.pt
http://www.sage.pt

