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Uma forma mais  
eficaz de gerenciar 
toda a sua empresa
A solução de gestão empresarial  
de última geração para sua empresa.
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Adote uma solução de gestão empresarial 
mais rápida, simples e flexível
O Sage Business Cloud Enterprise Management anula a complexidade inerente à gestão do 
seu negócio. Simplifica todas as suas operações para poder enfrentar os desafios do futuro 
com eficiência e prontidão, esteja onde estiver. Com o Sage Enterprise Management você 
opta pela solução de gestão empresarial da próxima geração para acelerar o crescimento da 
sua empresa e desenvolver uma organização ágil.

Mais rapidez
O Sage Enterprise 
Management gere o seu 
negócio mais depressa do que 
nunca, com uma solução coesa 
e de classe empresarial para 
gerir todos os seus principais 
processos empresariais – 
desde as compras à produção, 
gestão de inventários, vendas, 
assistência ao cliente, até às 
finanças – tanto a nível local 
como internacional. Também 
acelera a colaboração e a 
elaboração de relatórios, 
proporcionando uma visão em 
tempo real de todos os custos 
e do desempenho operacional.

Mais simplicidade
O Sage Enterprise Management 
é fácil utilização 
em qualquer Web browser 
ou dispositivo móvel, dando-lhe 
liberdade para trabalhar onde 
quer que esteja. Também é fácil 
de gerir e altamente 
configurável, para se adaptar aos 
seus processos, funções e 
preferências específicas. O Sage 
Enterprise Management é uma 
solução versátil – use-o como 
um serviço na nuvem e reduza os 
esforços da sua equipe interna 
para manter o sistema ou 
implemente a solução na 
infraestrutura da sua 
preferência.

Flexibilidade
O Sage Enterprise Management 
está preparado para seu setor. 
As funcionalidades 
incorporadas para produção 
contínua, produção 
intermitente, distribuição e 
serviços podem ser ajustadas 
para se adaptarem às regras e 
os processos específicos da sua 
empresa. É ainda facilmente 
escalável – para que nunca mais 
volte a esgotar as suas 
capacidades – e adapta-se 
rapidamente às suas diferentes 
necessidades, crescendo com a 
sua empresa à medida em que 
vai expandindo para novos 
mercados ou países e 
simplificando a gestão de um 
negócio global.

"Com o Sage Enterprise Management, posso estar sentado à 
minha secretária no Minnesota, fazer um orçamento para um 
cliente na Alemanha e enviar depois esse orçamento, em alemão, 
com os valores em Euros. Melhor ainda, posso executar a mesma 
tarefa, com a mesma eficiência, a partir do meu iPad num café."
John Babcock, Vice-Presidente Financeiro, Satellite Industries
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Gerir o seu negócio não 
tem de ser complicado

Faça mais, em menos tempo.
Aumente a produtividade dos usuários e acelere a 
adesão com uma interface de usuário Web intuitiva 
que se pode facilmente personalizar para trabalhar 
como preferirem.

Vá onde a sua empresa o leva.
Acesse seus dados em dispositivos móveis, consulte 
o estoque, aceite encomendas de clientes, aprove
compras e visualize indicadores-chave de desempenho
em qualquer lugar.

Preste o melhor serviço aos seus clientes.
Acelere a solução de problemas e aumente a 
capacidade de resposta dos funcionários com um 
acesso mais rápido e mais simples à informação  
que necessitam.

Expanda para novos mercados ou países.
Aumente a capacidade, implemente novos 
processos, faça a gestão de novas unidades de 
negócio ou expanda a sua empresa para novas 
regiões com uma solução de gestão de negócios 
flexível concebida para o crescimento e o comércio 
internacional.

Ganhe agilidade e foque-se no seu negócio.
Tire partido da funcionalidade de gestão empresarial, 
segurança e escalabilidade por uma fração dos 
custos e da complexidade dos sistemas ERP típicos. 
Simplifique a gestão de TI e libere recursos para  
que possa focar em projetos mais importantes.

Recupere o controle dos seus processos.
Elimine as ineficiências, assegure compliance e 
simplifique as operações com integração ponto a 
ponto dos seus processos empresariais para controlar 
os custos e melhorar os lucros.

Tenha as informações que precisa, quando for preciso. 
Avalie os riscos e monitorize o desempenho em tempo 
real com dashboards de usuário, business intelligence 
personalizado e ferramentas de elaboração  
de relatórios. 

"Desde que implementamos o
Sage Enterprise Management 
as nossas receitas
duplicaram. A ferramenta
oferece uma combinação de
eficácia, escalabilidade e 
usabilidade fora do comum."
Phil Pitzer, Diretor de SI, Blount Fine Foods
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Preparado para o seu setor

para suportar processos específicos da indústria, o Sage Enterprise Management inclui 
funcionalidades prontas para usar na maioria dos setores de distribuição e produção. Também 
usa tecnologia Web flexível  que permite um fácil acesso a soluções complementares, caso 
seja necessário. 

Concebido para atender às necessidades destes setores, e muito mais:

Distribuição

Expanda o seu mercado  
e controle os custos

Comércio varejista

Transportes e logística

Comércio atacadista

Produção intermitente

Forneça produtos de alta 
qualidade de forma consistente

Alta tecnologia

Equipamentos industriais

Dispositivos médicos

Fabricação de produtos 
metálicos

Produção contínua

Garanta a consistência  
de processos e produtos

Produtos químicos

Cosméticos

Alimentação e bebidas

Nutrição

Farmacêuticos

Serviços

Assegure a satisfação  
e fidelização dos clientes

Publicidade

Serviços de consultoria

Serviços de engenharia

Aluguel de equipamento

Serviços de manutenção  
e reparação
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"Para a Novarroz, a escolha do Sage Enterprise 
Management representou uma melhoria significativa na 
automatização dos seus processos empresariais com os 
clientes, parceiros e fornecedores. Esta ferramenta 
flexível e de fácil utilização permitiu integrar toda a 
informação, aumentar a eficiência e exercer um controle 
absoluto sobre os custos."
João Andrade, Gestor de vendas de exportação, Novarroz
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Flexível e facilmente escalável para ser 
capaz de suportar toda a sua empresa

Otimiza o inventário de vários 
estoques e localizações.

Arquitetura escalável de vários 
níveis que assegura uma 
capacidade praticamente ilimitada.

Simples de gerir com TI limitadas, 
na nuvem ou implementado na 
infraestrutura da sua preferência.

O Sage Enterprise Management oferece funcionalidades poderosas que podem ser 
configuradas para atender sua forma única de fazer negócios. O seu modelo de dados flexível 
suporta uma implementação organizacional e estruturas de elaboração de relatórios 
complexas, simplificando o gerenciamento de várias instalações, empresas ou unidades de 
negócio, regiões e países  a partir de uma instância comum instalada da solução.
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Experiência personalizada 
de usuário Web e mobile
O Sage Enterprise Management apresenta uma experiência de usuário melhor e mais pessoal, 
com tecnologia móvel e Web segura em seu núcleo. Seja dentro ou fora do escritório, os 
usuários podem acessar os dados de que necessitam, em uma interface intuitiva, 
personalizada à medida das suas funções e preferências.

Concebido para ser fácil de utilizar 
e ter capacidade de resposta nos 
smartphones Android e iOS e  
nos tablets.

A implementação mobile e Web
permite o acesso a dados comuns 
da empresa a partir de qualquer 
local e em qualquer dispositivo.

A interface HTML5 assegura 
uma experiência de navegação 
intuitiva e permite uma ampla 
personalização por parte dos 
usuários.
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Gestão integrada desde compras, 
gestão de estoques, produção, 
vendas, atendimento ao cliente, 
contabilidade, at ças.

Análise incorporada para uma 
visão mais aprofundada sobre 
as operações, acelerando a 
elaboração de relatórios, as 
comunicações e a tomada  
de decisões.
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Preparado para gerir todas  
as suas finanças e operações
O Sage Enterprise Management disponibiliza uma vasta gama de funcionalidades para 
dar suporte a todos os principais processos empresariais com recursos e investimento 
de TI mínimos. Acelere a gestão dos processos empresariais com soluções de análise 
robustas e aplicações Web.

Uma solução com uma poderosa 
automatização d uxo de trabalho 
para acelerar os processos 
empresariais e um melhor 
desempenho de controle transversal 
a todas as áreas do negócio.
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Pronto para fazer crescer 
uma empresa global
O Sage Enterprise Management elimina a complexidade da gestão de uma empresa 
internacional. Simplifica a gestão do comércio internacional – fornecedores, contratantes, 
parceiros e clientes (vários idiomas, várias moedas) – e consegue gerir uma empresa 
global a partir de uma instância comum instalada (conformidade global, várias legislações, 
vários planos de contas).

Veja tudo, independentemente da sua localização, numa única instância.



10Sage Enterprise Management · Uma forma mais eficaz de gerenciar toda a sua empresa

"Os nossos agentes de campo costumavam visitar quatro 
clientes por dia. Quando lhes fornecemos dispositivos 
móveis ligados ao Sage Enterprise Management, esse 
número duplicou."
Philippe Scemama, CEO, Adelya
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Gerenciamento  
financeiro

Orçamentos e contabilidade

Ativos fixos

Relatórios financeiros

Dashboards

Gerenciamento da cadeia  
de suprimentos

Compras

Gerenciamento de estoque

Gerenciamento de vendas

Atendimento ao cliente

Gerenciamento  
da produção

Planejamento de listas de materiais

Controle de chão de fábrica

Controle de qualidade

Gerenciamento de projetos

Nuvem Mobile

Tecnologia e aplicações do Sage Enterprise 
Management para a gestão dos principais 
processos empresariais
O Sage Enterprise Management disponibiliza uma vasta gama de funcionalidades integradas 
para dar suporte  a todos os processos empresariais principais com recursos e investimento 
de TI mínimos.  
Do aprovisionamento ao armazenamento, à produção, às vendas, ao atendimento ao cliente e 
ao gerenciamento financeiro, o Sage Enterprise Management apresenta a forma mais eficaz 
de gerenciar todo o  seu negócio em escala global.
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Preparado para gerir todas  
as suas finanças e operações

Gerenciamento financeiro
Orçamentos e contabilidade
• Livro-razão geral com várias tabelas de contas
• Contas a pagar, contas a receber
• Gerenciamento dos fluxos de caixa
• Gestão bancária
• Contabilidade analítica e de custos
• Despesas
• Orçamento e contratos

Ativos fixos
• Vários modelos de depreciação
• Ciclo de vida de ativos fixos com rastreabilidade

de despesas capitalizadas
• Demonstrações provisórias e fechamento
• Contagem de estoque de ativos fixos e serviços

financeiros
• Gerenciamento de ativos de franchising
• Relatórios financeiros e dashboards

Relatórios financeiros
• Análises, alertas e notificações em tempo real
• Dashboards definidos pelo usuário com base em

eventos de acionamento
• Consultas configuráveis em qualquer tabela de

dados, com associações automáticas ou manuais,
classificação e seleção

• Consultas para pesquisar e filtrar coletas de dados
predefinidas mediante a utilização de diversos
parâmetros pré-incorporados

• Biblioteca com mais de 400 relatórios fornecidos
como padrão, incluindo relatórios jurídicos

Gerenciamento da cadeia de suprimentos
Compras
• Gestão de fornecedores e de categoria

de produtos
• Fixação de preços e descontos
• Planejamento de compras, pedidos e solicitações
• Entrega e agendamento de ordens de compra
• Pedidos de proposta
• Pedidos pendentes, contabilidade orçamental
• Gestão de assinaturas multinível
• Entrada de faturas de fornecedores e devoluções

Gerenciamento de estoque
• Dados de produtos e várias unidades de medida
• Gestão de localizações
• Saldos de estoque
• Controle de qualidade e amostragem
• Reaprovisionamento, transferências entre locais
• Liberação de encomendas
• Movimentos de estoque
• Controle das importações
• Aplicativos móveis

Gerenciamento de vendas
• Configurador de produtos, opções e variantes
• Fixação de preços e descontos
• Comissões de venda
• Cotações, contratos e pedidos em aberto
• Verificações de crédito multinível e colocação

de encomendas
• Preparação, entrega, embalagem e envio

de pedidos
• Devoluções de clientes
• Faturação e lembretes
• Consultas e atribuições de estoque

Transforme o modo como sua empresa compete e cresce com um gerenciamento 
de negócios mais rápido, mais simples e flexível por uma fração do custo e da 
complexidade dos sistemas empresariais ERP comuns.
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Gerenciamento da produção
Planejamento de listas de materiais
• Lista de materiais de vários níveis (comercial,

produção, subcontratação, etc.)
• Listas de materiais atuais
• Manutenção em massa
• Gerenciamento de alterações em um produto e

na lista de materiais
• Gerenciamento do número de versões (versão

principal e versão secundária)

Controle de chão de fábrica
• Coleta de horas de trabalho
• Mão de obra direta (configuração e execução)
• Mão de obra indireta (interrupções e horas

indiretas)
• Tempo real e tempo decorrido
• Várias tarefas simultâneas (sincronizadas ou não

sincronizadas)
• Interrupções técnicas
• Assiduidade (registro do horário de entrada/saída)
• Registro de horas indiretas (registro do horário de

entrada/saída)
• Registro de horas de interrupção (registro do

horário de entrada/saída)
• Registro de equipe
• Workbench de acompanhamento de chão

de fábrica

Controle de qualidade
• Gerenciamento de números de lote e sublote
• Gerenciamento de números de série
• Gerenciamento de datas de validade
• Gerenciamento de status de estoque: aceito,

rejeitado, inspecionado
• Gerenciamento de datas de reinspeção
• Gerenciamento de status secundário de estoque
• Criação de registro de controle de qualidade
• Procedimentos de controle de qualidade com

solicitação de análise
• Gerenciamento de datas de expiração
• Gerenciamento de rastreabilidade upstream e

downstream

Gerenciamento de projetos
• Trabalho de projeto e estrutura de divisão

de produto
• Descrição de vários níveis das tarefas, preparação

do processo operacional e de fabricação

• Descrição de vários níveis da estrutura de divisão
de produto (CBS) de orçamentos, permitindo o
acompanhamento dos custos do projeto

• Atribuição de funcionários
• Função avançada de duplicação do projeto
• Função de acompanhamento financeiro para

monitorar o orçamento e as despesas de projetos
• Registros de horas para inserir o tempo investido

em um projeto no que diz respeito a operação,
tarefas e orçamento

Geral
Colaboração
• Gerenciamento de documentos e de revisões 

integrado no fluxo de trabalho do negócio
• Compartilhamento por usuário, função e equipes 

de projeto com gerenciamento de etiquetas
• Salvar documentos com a opção de arrastar e 

soltar no Sage Enterprise Management e 
armazenamento online

• Inserção de gráficos e de dados diretamente no 
PowerPoint ou no Word e sincronização de dados

• Exportação de dados para o Excel e respectiva 
sincronização

• Integração com o Microsoft Outlook para o 
gerenciamento de contatos, calendários e tarefas 

Espaço de trabalho
• Uma home page pessoal dá ao usuário uma

visão geral dos dados críticos e orientações para
executar as tarefas comuns da função, com mapas
visuais de processos

• Pode ser personalizada pelo usuário ou
administrador, com base nas regras de segurança
locais aplicáveis à função e ao usuário

• Permite o acesso a dados relevantes e a inclusão
de dados dinâmicos internos, estatísticas em
formato de tabela ou gráfico, calendários, menus
de favoritos, atalhos de URL externos, notas e
documentos

Mobile
• Fácil de usar e ágil na resposta em smartphones e

tablets Android e iOS
• A implementação móvel e Web permite o acesso

a dados da empresa comuns, a partir de qualquer
local ou em qualquer dispositivo

• A interface HTML5 assegura uma experiência
de navegação intuitiva e permite uma ampla
personalização por parte dos usuários



14Sage Enterprise Management · Uma forma mais eficaz de gerenciar toda a sua empresa

"Se entender o poder dos dados nas suas tomadas 
de decisões, irá constatar rapidamente o valor desta 
ferramenta. O Sage Enterprise Management permite às 
empresas com visão concretizarem essa visão. 
Permite-nos gerir um negócio mais inteligente e mais 
estratégico."
Mike DePasquale, Gestor de Sistemas Empresariais do Grupo, Avon Rubber p.l.c.
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