A sua Empresa está a
crescer e a expandir-se
Mas como está a eficácia
do seu negócio?
Uma empresa que prospera rapidamente exige processos eficazes, não havendo
lugar para deficiências de informações. A
melhor forma que uma empresa tem para
obter êxito, no longo prazo, é a implementação de um sistema de ERP.
Trata-se de uma decisão estratégica para
qualquer empresa que necessita de um
planeamento rigoroso e um controlo de
todas as suas áreas de negócio.
O Sage ERP X3 é a solução de gestão que
lhe permite ter uma visão clara e global
do estado da sua empresa, integrando
todos os processos numa base de dados
universal, permitindo aos utilizadores
acederem a estas informações num sistema completamente Standard.

O que poderá ser
mais convincente do
que um ERP internacional
que outras companhias
já implementaram
com sucesso?
Milhares de empresas em todo o Mundo, utilizam o Sage ERP X3 para gerir
todos os seus processos de negócio de
forma transparente e eficiente, melhorando a sua competitividade. Este facto,
significa que o Sage ERP X3 satisfaz as
necessidades das Empresas, independentemente da sua dimensão ou sector
de actividade. Os nossos Clientes em
todo o mundo falam por nós.
O Sage ERP X3 integra todas as informações e todos os processos de gestão inerentes a uma Empresa numa base de dados e solução única. Desta forma, permite
aos utilizadores beneficiarem de uma visão global da sua actividade em tempo
real, independentemente do local onde
os dados foram criados ou armazenados.

O Sage ERP X3 oferece-lhe:
Integração fácil e rápida, independente da organização ou do sistema já implementado.
Interface simples para todos os tipos de utilizadores, permitindo uma aprendizagem rápida.
Alta capacidade de adaptação e de personalização de acordo com os processos particulares
da sua organização e actividade.
Flexibilidade e capacidade de evolução ao ritmo do crescimento e das novas necessidades
da sua empresa.
Infra-estrutura informática ligeira e fácil de utilizar.
Implementação rápida graças à elevada capacidade de parametrização, resultante da
experiência de todos os nossos clientes
Dimensão internacional com presença em mais de 55 países em todo o mundo.
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Um ERP concebido para si!
Todas as empresas procuram uma solução de gestão completa, que se adapte às suas necessidades e à sua
capacidade de investimento, ao mesmo tempo que pretendem uma solução simples e fácil que possa ser
utilizada pela generalidade dos colaboradores.

Optimize as suas operações para
garantir maior produtividade

Faça crescer o Seu negócio!
Sabe como vai estar o seu negócio no futuro?

É impossível prever o que o futuro nos reserva. Com o Sage ERP
X3, poderá desfrutar da sua enorme flexibilidade quando se trata de
adaptar os seus processos à evolução das necessidades comerciais.
Pode adaptar o fluxo das suas informações em qualquer momento
ou implementar rapidamente novos procedimentos sem custos suplementares.
O Sage ERP X3 funciona na perfeição com os padrões uniformes
estabelecidos pelos diferentes mercados e Países. As soluções encontradas e que são implementadas com sucesso, podem ser facilmente
localizadas e transferidas para outros estabelecimentos conservando
toda a coerência de dados e processos.

O Sage ERP X3 cresce com a sua empresa: a sua flexibilidade e
escalabilidade são essenciais para o sucesso do seu negócio.
Com o Sage ERP X3, certifique-se de que os seus processos de
gestão actuais e futuros serão considerados pelo sistema de gestão. Através de simples parametrização, é possível alterar profunda e rapidamente a solução, definindo novos fluxos de informações e/ou novos procedimentos, sem qualquer desenvolvimento
suplementar.
O Sage ERP X3 oferece a possibilidade de integrar desenvolvimentos específicos sem alterar as funções standard. Estes serão realizados
com ajuda do ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), podendo ser integrados no produto Standard e activados ou desactivados à
sua vontade.

Fomente a Colaboração
O Sage ERP X3 torna a colaboração ainda
mais fácil. A sua arquitectura “Web Based”
assegura que o fluxo de informações de uma
Empresa será rápido e seguro.
As opções de acesso flexíveis asseguram um acesso adequado aos membros da
sua Empresa, bem como, aos seus parceiros de negócio (clientes, fornecedores, etc.
…). Estes também podem, convenientemente, aceder às informações disponíveis
onde quer que se encontrem, através de
um navegador Web (Browser).
Reduzindo, não só, os tempos de resposta. Também passa a poder partilhar mais informação, ao longo de todo o projecto.

Reduza os Custos
Operacionais

Aumente o conhecimento
do seu negócio

O Sage ERP X3 foi concebido para reduzir
significativamente os custos de um sistema
ERP clássico. Como pode adaptar-se perfeitamente à sua empresa, o Sage ERP X3 pode
reduzir custos iniciais de aquisição. Este facto
tem como resultado uma rentabilidade combinada (custo/benefÍcio).
Funcionalidades e opções avançadas incluídas em Standard na solução e um elevado
nível de personalização e escalabilidade, uma
forma perfeita de limitar os seus custos na
gestão da informação a longo prazo.

Dispor de boa informação não é suficiente. É imperativo que seja capaz de a interpretar com exactidão.
A informação pode ser analisada e rastreada ao longo de todo o processo, proporcionando-lhe uma visão completa do
seu negócio.
Tome decisões mais exactas graças ao
acesso da generalidade da informação e, em
tempo real.
Visualize de forma directa todas as informações e KPI’s para tomar mais rapidamente,
melhores decisões. Antecipando quaisquer
mudanças no mercado onde actua.

Sage ERP X3 Premium Edition

Para melhor responder às expectativas
do mercado, a Sage disponibiliza duas
edições do seu ERP internacional:
Sage ERP X3 Standard Edition
Sage ERP X3 Premium Edition
A transição do Sage ERP X3 Standard
Edition para o Premium Edition é simples
e poderá ser feita assim que o Cliente
o desejar.

Sage ERP X3 Standard Edition
Sage ERP X3 Standard Edition é um
ERP concebido para empresas de
média dimensão ou filiais de grupos
internacionais, com ou sem equipa
informática e que pretendam uma
implementação rápida e simplificada.
Enquadrando-se neste âmbito,
organizações com meios de implementação
mais reduzidos e controlados. Esta edição
é a resposta da Sage para este segmento,
pretendendo oferecer uma cobertura
funcional bastante completa num conjunto
de funcionalidades standard.

Finanças
•
•
•
•
•
•
•

Contabilidade Geral
Contabilidade Analítica
Contabilidade Orçamental
Contabilidade Terceiros
Gestão de Tesouraria
Consolidação
Controlo de Gestão

Aprovisionamento
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedidos de Compra
Controlo Orçamental
Selecção Fornecedores
Encomendas de Compra
Recepções
Subcontratação
Aprovações de compra
Gestão de Contratos

Recursos Humanos
•
•
•
•
•
•

O Sage ERP X3 Premium Edition
pretende abordar as empresas de
média/grande dimensão e as divisões
de grandes contas internacionais, que
desejam uma forte automatização
dos seus processos, altamente
adaptado às suas particularidades e em
conformidade com os seus aspectos
legais e normativos, inclusivamente
a nível internacional num único
referencial.

Processamento de Salários
Gestão de Funcionários
Gestão de Tempos e Actividades
Formação
Gestão de Talentos e Competências
Portal Interactivo para Funcionários

Vendas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-Preçários
Orçamentação e Contratos
Colocação de Encomendas
Configurador de Produtos
Reservas e alocações de stock
Preparação de Expedições
Facturação
Devoluções
Comissões de Venda

Gestão de Armazéns
•
•
•
•
•
•

CRM

Gestão Dinâmica de Localizações
Planeamento e Execução e Recepções
Análises de Carga e Planeamento de Recursos
Optimização de Ordens de Preparação
Tracking de Operações Pós-Preparação
RF e Comunicação por Voz

Stocks
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-Localizações, Multi-Armazéns
Movimentação e Transacções
Recolha Automática de Dados (RF)
Controlo de Qualidade
Custeio e Inventário Permanente
Inventários Físicos
Rastreabilidade
Reabastecimento
Procurement

Produção
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“

O Sage ERP X3 é um produto muito fácil de utilizar e intuitivo,
oferece-nos um potencial de desenvolvimento importante que
permitiu evoluir o funcionamento da empresa. Podemos afirmar que
o Sage ERP X3 é um instrumento essencial e nuclear, ao serviço do
crescimento da Produtiva.
PRODUTIVA Fábrica de redes

O ganho de produtividade é considerável! Fazemos hoje o que fazíamos
anteriormente, mas somos muito mais eficientes. Dispomos de todas as
funções avançadas da contabilidade e “reporting” para o Grupo.
CATERINGPOR Empresa de catering pertencente ao Grupo TAP

Múltiplos métodos de produção
BOMS/Listas de Materiais/Formulas
Sequenciamento de Operações
MRP/MPS
Configurador de Dados Técnicos
Central de Pesagens
Valorização de Produção
Controlo de Qualidade
Planeamento de Capacidades Finitas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão e Contactos
SFA – Automat. da Força de Vendas
Suporte a Clientes
Call Centers
Gestão de Garantias
Pedidos de Intervenção (Serviços)
Base de Conhecimento
Campanhas de Marketing
Campanhas de Eventos
Mailings

design pmd.pt

Uma Plataforma Tecnológica
Potente e Comunicativa
SAFE X3
O Sage ERP X3 é construído sobre a
plataforma tecnológica Sage Application
Framework for the Enterprise (SAFE)
providenciando a fundação técnica
para a aplicação na sua globalidade.
Esta plataforma é comum a todas as
aplicações da unidade Mid-Market da
Sage.
100% WEB
A plataforma tecnológica SAFE X3 é
partilhada por um conjunto completo
de aplicações da Sage. Para além das
várias funcionalidades disponíveis,
nomeadamente a utilização total
via Web Browser, esta plataforma
nativa Web/SOA coloca à disposição
da sua Empresa capacidades de
colaboração excepcionais (Web
Services), instrumentos de análise e
ajuda à decisão e um interface único e
altamente colaborativo para os
utilizadores.

Motor de “Workflow”
Este motor permite efectivar circuitos
de informação, internos ou externos
à organização. Este circuitos podem
ser desencadeados, através de vários
eventos na aplicação, accionando
sessões de seguimento, alertas e fluxos
de validação, através de mensagens
de correio electrónico e, consequente,
registo num diário de monitorização.
Multi-Sociedade
Partilha de dados e processos
comuns entre diferentes
sociedades, respeitando
sempre a legislação específica
de cada País.
Crystal ReportsTM
No que respeita aos mapas e relatórios,
o Sage ERP X3 integra o gerador de
relatórios líder no mercado “Crystal
ReportsTM”, e disponibiliza uma
biblioteca de cerca de 400 relatórios
pré-formatados prontos para imprimir.

Liberdade de Plataforma
Baseando-se no conceito de tecnologia
aberta. A utilização do Sage ERP X3
pode ser efectuada de diferentes
formas : Arquitectura Web Nativa ou
Arquitectura Orientada por Serviços
(SOA); Sistemas Operativos Windows,
Unix ou Linux; Cliente Web, Windows e/
ou Terminais Virtuais; Bases de dados
Oracle ou SQL Server.

Business Inteligence
O Sage ERP X3 contém uma poderosa
ferramenta de BI totalmente integrada
na aplicação, proporcionando
aos utilizadores o acesso a toda a
informação crítica do seu negócio,
com total exploração de dados e
interactividade. Definitivamente,
uma visão 360º da sua empresa.

Concepção Internacional

“

O Sage ERP X3 permitiu melhorar bastante o nosso
controlo de stocks, área onde era essencial resolver
algumas lacunas existentes, para melhor responder às
exigências da grande distribuição.
LUÍS VICENTE Empresa de distribuição de produtos horto-frutícolas

Neste momento, o desempenho da solução, pode
verificar-se no nível de confiança dos utilizadores, na
utilização do Sage ERP X3 e nos dados que nos são
apresentados (…).

Para além de uma vasta escolha de idiomas, divisas,
empresas, estabelecimentos e regulamentações, o
Sage ERP X3 é uma solução eficaz multi-empresas.
Onde quer que deseje implantar a sua empresa,
dispõe de uma solução ERP fácil de implementar
em múltiplas localizações, bem como, em
diferentes Países com especificidades particulares,
adaptando-se a quantos mercados desejar. Podendo,
a partir de agora, melhorar a visão sobre as suas
actividades de gestão e respectiva rentabilidade,
consolidando e, ao mesmo tempo, partilhando
informações através do mundo.

TEMA Indústria de Mobiliário

Saiba mais acerca da Solução Sage ERP X3 em:
www.sageerpx3.com | www.sage.pt/midmarket | midmarket@sage.pt | 808 200 482

