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O Sage X3 ajuda as empresas a crescerem e a permanecerem 
competitivas num enquadramento de crescente complexidade 
e competitividade. Esta solução de gestão empresarial 
transforma a forma de gerir operações, processos e pessoas, 
permitindo lhe responder mais rapidamente às necessidades 
dos seus clientes.

O Sage X3 é uma solução mais rápida, mais intuitiva e mais 
adaptável do que outros ERP tradicionais. O Sage X3 está 
disponível em várias formas de implementação na cloud, 
oferecendo-lhe a flexibilidade de escolher o serviço que mais 
se adapta à sua empresa

Encare a 
mudança 
com rapidez 
Benefícios 
Sage X3

“Reduzimos os nossos custos de 
transporte de mercadorias em 30% - 
o que representa aproximadamente 
uma poupança de $500,000. “A 
rotatividade do inventário 
aumentou um 20%. O tempo gasto 
na produção de uma encomenda 
personalizada foi reduzido em 75% 
e ganhámos 100 clientes num ano”.

Rich Sade
Vice president e COO, S&S Hinge Company, Chicago, IL

Cresça
como uma 
empresa  

global

Desenhe 
a usa 

experiência

Tenha um
ROI líder

no seu setor

Gira as suas 
operações 
de forma 
intuitiva

Saiba
mais

Ganhe maior 
visibilidade

do seu 
negócio

“A grande vantagem da Sage  
é termos numa única instância  
as diversas empresas nas  
diversas geografias”

André Pinto
CFO, Mecwide, Barcelos
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Cresça 
como uma
empresa 
global

Ganhe maior
visibilidade 
do seu 
negócio

Reaja mais rapidamente às 
mudanças nas necessidades dos 
seus clientes e mantenha o controlo 
do seu negócio

Aumente a satisfação dos seus 
clientes e elimine o peso das tarefas 
administrativas com processos mais 
rápidos, flexíveis e mais eficientes 
alimentados por informação critica

Com o Sage X3 poderá:

•	 Dar uma resposta mais rápida aos pedidos dos seus 
clientes, resultado da gestão de uma organização ágil 
e conectada a várias empresas, unidades de negócios e 
localizações

•	 Manter um único sistema de informação para todas as 
operações distribuídas globalmente de forma a conseguir 
um planeamento mais eficaz

•	 Manter a conformidade local com uma solução multi-moeda, 
multi-contabilidade, multi-legislação e multi-idioma

•	 Simplificar as transações internacionais e a faturação, 
adotar formatos bancários locais e consolidar operações 
estrangeiras para relatórios financeiros mais simples

•	 Automatizar os processos fiscais, das traduções às 
submissões, para estar em conformidade legal em todas  
as localizações

Com o Sage X3 poderá:

•	 Produzir informação relevante com dados de várias fontes  
e criar modelos analíticos consistentes

•	 Fornecer à sua equipa informação personalizada com 
acesso a dashboards em tempo real para acompanhar o 
desempenho e alertar para qualquer anomalia no negócio

•	 Criar KPIs personalizáveis para cada função; aumentar  
e diminuir o âmbito da análise para gerir o risco

•	 Distribuir relatórios consistentes em toda a organização, 
acionar alertas e workflows com base em KPIs; promover 
 a colaboração para melhorar a tomada de decisão

•	 Manter-se em conformidade com os regulamentos de 
dados locais, como o Regulamento Geral de Proteção de 
Dados (RGPD)
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Permita à sua equipa trabalhar 
de uma forma mais inteligente 
e eficiente com uma solução 
modular e flexível que crescerá 
com o seu negócio.

Desenhe
a sua 
experiência

Com o Sage X3 poderá:

•	 Configurar a sua solução para suportar os processos específicos 
do seu setor, da produção à distribuição ou serviços

•	 Criar experiências de utilizador personalizadas para 
cada uma das suas equipas através de ferramentas de 
configuração potentes

•	 Construir uma solução à medida através de aplicações 
desenvolvidas pelo ecossistema de parceiros Sage  
e desenvolver novas aplicações adaptadas às necessidades 
de cada setor

•	 Escolher implementar a solução na cloud Sage as a Service, no 
data center do seu parceiro ou na sua própria infraestrutura

“Conseguimos um retorno total do 
investimento no final do primeiro 
ano através de poupanças com 
tarefas desnecessárias e melhorias 
no planeamento.”

Marc Lefebvre
Vice President and CIO, Ganong Bros. Limited,
new Brunswick, Canada
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Mantenha-se competitivo face à 
crescente complexidade, utilizando 
uma solução global para gerir 
operações e pessoas.

Gira as suas
operações 
de forma 
intuitiva

Com o Sage X3 poderá:

•	 Agilizar processos chave de forma a acelerar a gestão 
transversal do negócio, aprovisionamento, produção, 
gestão de stocks, vendas, serviço ao cliente e finanças

•	 Reduzir a complexidade do negócio utilizando aplicações 
com uma utilização simplificada e desenhadas para as 
necessidades específicas do seu negócio

•	 Promover melhorias contínuas, recorrendo à gestão da 
qualidade e não conformidades permitindo identificar 
problemas, reduzir custos e melhorar a experiência do cliente

•	 Melhorar a gestão de custos e ter visibilidade da 
rentabilidade dos projetos

•	 Adaptar rapidamente os processos às mudanças legais ou 
requisitos de conformidade

•	 Manter-se produtivo a partir de qualquer local com 
aplicações móveis intuitivas que lhe permitem monitorizar 
inventário, receber pedidos de clientes, aprovar compras e 
ver indicadores chave de performance

“O Sage X3 oferece a melhor 
combinação de funcionalidades, 
tecnologia, valor e metodologia 
de implementação de todas as 
opções que avaliei”

Terry Steinberg
Vice President e CIO, Acetor Corporation, nova York
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“A lógica de alocação no X3 
ajuda-nos a otimizar nosso 
processo de satisfação de 
encomendas através da 
identificação e seleção das 
encomendas que podemos  
concluir com base no stock  
que temos disponível.”

John Hill
Vice President of Administration,  
Carson Home Accents, Pennsylvania
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Mantenha sua vantagem 
competitiva e cresça, aumente  
a agilidade da sua empresa  
e acompanhe a mudança cada  
vez mais rápida.

Mais rápido, 
intuitivo  
e adaptável

Com o Sage X3 poderá:

•	 Reduzir tarefas administrativas através da automatização 
de tarefas chave da contabilidade e financeiras tal como 
processamento encomendas ou faturas

•	 Garantir ciclos de produção e tempos de resposta mais rápidos, 
enquanto gere a cadeia de distribuição de forma eficaz

•	 Gastar mais tempo em novos serviços e na melhoria  
de ineficiências

•	 Ter a Sage como parceiro de confiança, com mais de 30 anos 
de história a ajudar as empresas a prosperar, hoje com mais 
de 3 milhões de clientes em mais de 25 países

•	 Beneficiar de uma rede eficiente de parceiros globais e o 
melhor nível de serviço por parte da equipa de serviços

“A prova está nos números.  
A Império cresceu mais de 300% 
desde a implementação do Sage X3. 
Tivemos aumentos de performance 
imediatos, diminuição de 30% nos 
custos de produção e consolidação 
de vários armazéns num só 
armazém com uma poupança anual 
de cerca de uS $ 400.000.”

Robert Turtledove
President and CEO at Empire Candle Co, Kansas City, KS
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Gestão de Projeto
•	 Definição de Projeto
•	 Execução de Projeto
•	 Cronograma de Projeto
•	 Controlo Financeiro

Produção
•	 BOM e Gestão da Produção
•	 Controlo de Chão de Fábrica
•	 Controlo de qualidade
•	 não Conformidades

Distribuição
•	 Compras
•	 Inventários e Armazéns
•	 Vendas
•	 Serviços de Apoio ao Cliente

Gestão Financeira
•	 Orçamentos & Contabilidade
•	 Gestão de Ativos
•	 Relatórios Financeiros
•	 Dashboards

Sage X3 
Overview

Cloud:

Mobile:
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Visite https://www.sage.com/pt-pt/sage-business-cloud/
sage-x3/ para pedir uma demo.

Descubra como a escalabilidade do Sage Business Cloud  
Sage X3 pode ajudá-lo a prosperar e reduzir a complexidade  
do seu negócio.

Foque-se no que 
mais importa: 
entregar 
produtos e 
serviços de alta 
qualidade

Descubra os reais benefícios  
da automatização e da partilha  
de informação
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Sage Portugal
Art’s Business Center
Av. D. João II, 51, Piso 1
1990-085 Lisboa

221 202 442
apoio.comercial@sage.pt

sage.com/pt-pt
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