Uma gestão integrada do seu negócio
para pequenas e médias empresas

Gestão Integral
dos seus Clientes

Administração
das suas finanças

Controlo
das suas vendas

Relação com
os seus clientes

Uma solução integrada
Sage Gestão Empresarial:

Sage Salários:

Aceda aos dados do seu negócio em tempo real
e tome decisões informadas

Faça a gestão pessoal dos processamentos de
vencimentos à gestão contratual e ao reporte fiscal

Sage Gestão de Ativos:

Sage Contabilidade:

Trate contabilística e fiscalmente os ativos da
sua empresa, automatizando os processos em
tempo real

Controle e monitorize os processos
administrativos, registo de documentos, controlo
orçamental e reporte

Vantagens Sage Business Suite

+60%

+40%

Monitorizar o desempenho dos vários departamentos
ou operações ao nível da organização como um todo
é essencial para a tomada de decisão.
O recurso ao Software Sage permite consolidar
a informação e avaliar a evolução do negócio, das
tendências de mercado, dos riscos e, sobretudo,
da performance, em tempo real. Deixa de esperar
por reportes passando a saber, em tempo real essa
informação – apoiando no processo de decisão e na
conversão da informação em ações concretas.

A simplificação de processo aumenta a produtividade do
colaborador e fá-lo adotar melhores práticas de trabalho
na organização.
As soluções Sage permitem a automatização das tarefas
manuais e melhoram a partilha da informação dentro da
organização, diminuindo a pressão e o tempo de resposta
das várias tarefas e impulsionando a colaboração dentro
da organização – a organização foca-se em tarefas de
maior valor, aumentando a sua produtividade.
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+25%

Increase in
customer satisfaction

25%

de satisfação de clientes

+60%

de crescimento

A simples satisfação do cliente já não é suficiente
– é necessário antecipar as suas necessidades.
As soluções Sage permitem-lhe gerir os vários
processos e equipas comerciais, ter um contacto
permanente e organizado com os seus clientes,
melhorar os tempos de resposta e consequentemente,
a experiência do cliente.

O crescimento do negócio é consequência de uma
gestão otimizada que permita o aumento de rentabilidade.
O Software Sage apoiá-lo-á na redução de investimento
em stocks e otimização do aprovisionamento; na
redução dos custos de produção e distribuição;
e na elaboração de melhores reportes que serão
fundamentais para melhorar a gestão e otimizar o cash
flow da sua empresa.

Contactos:
apoioaocliente@sage.pt • 808 200 482 • www.sage.pt

