
NÓS TEMOS SOLUÇÕES 
INTEGRADAS QUE REINVENTAM 

E SIMPLIFICAM A ROTINA DOS 
ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS



2 Economize tempo e dinheiro: invista em um software que entende  
a rotina do seu escritório

A evolução dos sistemas contábeis,  
perfeito e completo para seu escritório

Esta solução cobre todas as necessidades 

da área contábil, fiscal e folha de pagamento 

do seu escritório. Também possui completa 

integração com diversas outras soluções 

Sage projetadas para que você atenda ao 

seu cliente sempre com agilidade e com 

informações confiáveis e atualizadas.

DIFERENCIAIS
CONHEÇA A MODALIDADE NET

Menu interativo

Atualizações automáticas

Processamentos agrupados

Versão Local e NET

Integração com a Plataforma Sage

Sistema modular integrado

Seu escritório te acompanha em qualquer lugar com a 

modalidade NET. A Sage oferece toda a estrutura para 

o funcionamento do sistema e permite seu acesso via 

internet, reduzindo a necessidade de investimento em 

infraestrutura e equipamentos.

CONHEÇA OS MÓDULOS DISPONÍVEIS
FOLHA DE PAGAMENTO 

Proporciona facilidade e agilidade na execução das tarefas do departamento pessoal. A ferramenta atende 

às obrigações da empresa junto aos seus funcionários, de acordo com a legislação e os processos da área, 

tornando tudo muito mais simples.

CONTABILIDADE

Realiza a escrituração contábil, emitindo relatórios legais e gerenciais e gerando arquivos. Possui flexibilidade 

na composição do histórico dos lançamentos e o controle de baixa de títulos a pagar e a receber.

FISCAL

Automatiza o processo de escrituração fiscal e oferece todo auxílio para o cumprimento das obrigações dos 

escritórios de contabilidade, setores industriais, comerciais e prestadores de serviços das tributações de 

lucro real, presumido, simples, caixa e S.A.

PATRIMONIAL

Gerencia o setor patrimonial e contábil da sua empresa com segurança e fornece controle efetivo dos bens 

através da emissão de relatórios.

Gestão  Contábil
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Plataforma
O seu escritório online!  

A aliada que faltava para a sua rotina contábil

Com a Plataforma Sage você ganha tempo 

e reduz os custos em apenas um local! O 

gerenciamento é 100% online, de rápida 

comunicação com o cliente e acesso de 

qualquer hora e lugar.

Se você quer marcar 
presença no mercado, 
crescer e ser reconhecido 
como um escritório que 
está em constante 
atualização, você precisa 
da Plataforma Sage!

CONFIRA OS BENEFÍCIOS 
Controle os contratos de serviços dentro dos prazos.

Obtenha relatórios específicos para cada função.

Analise a rentabilidade que cada cliente representa.

CONHEÇA OS MÓDULOS DISPONÍVEIS

RELACIONAMENTO

O módulo relacionamento foi feito 

para integrar os clientes com seu 

escritório, tudo de forma mais ágil 

e eficaz. É possível emitir avisos de 

pendências, receber informações 

de folha de pagamento, controlar 

protocolos e muito mais!

Além disso você pode publicar 

documentos, permitir que o cliente 

solicite serviços e gere protocolos 

via sistema. 

E o seu cliente também tem 

benefícios:

Acesso de documentos de 

qualquer local

Acompanhamento com 

facilidade

Segurança na troca de arquivos

Lançamento de eventos na folha 

de pagamento

O fluxo de tarefas do seu trabalho 

é visualizado com mais facilidade 

nesse módulo. Nada de atrasos 

ou redução do rendimento da 

equipe. Você também gera ordens 

de serviço para controle das 

atividades.

TAREFAS

Nessa funcionalidade você 

controla a área financeira de 

maneira integrada com a fiscal e 

contábil, tornando o trabalho mais 

ágil. É possível realizar o controle 

de faturamento de contrato, emitir 

boletos, gerar e enviar NFS-e, 

renegociar títulos a receber e 

muito mais!

Fluxo de caixa: você acompanha 

a movimentação financeira do 

escritório e facilita a antecipação 

de decisões.

Análise de rentabilidade: você 

analisa a rentabilidade e antecipa 

decisões e reajustes.

Possua integração contábil e fiscal de seu escritório.

Disponibilize um portal para seu cliente que ele possa 

consultar informações de maneira centralizada.

FINANÇAS
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O Sage Alerta NCM é um painel de monitoramento das mudanças de tributação ICMS-ST 

referentes aos códigos NCM utilizados pelos clientes do seu escritório contábil, baseado 

em um banco de dados atualizado diariamente. A partir dos códigos NCM obtidos 

diretamente do seu módulo fiscal Sage, o aplicativo verifica as alterações em alíquotas 

ICMS-ST e envia um alerta sobre a ocorrência.

Com o Sage CND, além de buscar e emitir automaticamente as CNDs (Certidões Negativas 

de Débitos) na internet, você armazena e controla a periodicidade e o vencimento dos 

documentos. A publicação da CND para o seu cliente é automática e você também possui 

a opção de enviá-la por e-mail. Rápido, fácil e organizado como você precisa para o seu 

escritório.

Alerta NCM

CND
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O IOB Diagnóstico eSocial ajuda a deixar o cadastro da sua empresa pronto para o eSocial. 

Além disso, é uma ferramenta integrada aos softwares contábeis do Grupo Sage que 

analisa 160 campos obrigatórios do cadastro de cada um dos funcionários e mostra quais 

campos devem ser preenchidos ou revistos para que o cadastro fique de acordo com as 

exigências do Fisco.

Use o IOB Gerencia XML e importe automaticamente os XMLs da SEFAZ, da Receita Federal 

ou de e-mails cadastrados, ganhando agilidade e sem precisar aguardar que o seu cliente 

envie as NF-e e CT-e.

Para NFC-e, o IOB Gerencia XML captura os arquivos XMLs do repositório, envia para 

backups e, em seguida, os módulos fiscais dos sistemas contábeis da Sage (EBS Cordilheira, 

Folhamatic Office e Sage Gestão Contábil), fazem a escrituração destes arquivos.



Um clube especial que pensa em você,  
no seu escritório e no seu cliente

Um clube exclusivo para escritórios contábeis.

Uma comunidade criada para otimizar o 

desempenho do seu escritório contábil e oferecer 

serviços e produtos exclusivos que apoiam de forma 

integrada você, seus colaboradores e seus clientes.

Produtos e treinamentos gratuitos para aumentar a performance da 
equipe e melhorar o atendimento 

Produtos e serviços de parceiros que são relevantes para facilitar a 
rotina do escritório contábil

DIFERENCIAIS
Mais vantagens para você,  

seu escritório e seus clientes

Com esse serviço você esclarece dúvidas com os 

consultores Sage por tempo ilimitado.

IOB Meu Escritório
A solução completa para o seu escritório

IOB Consultoria Telefônica: Mais de 100 consultores 

preparados e capacitados para o atendimento bem 

como planos exclusivos para o seu escritório.

IOB Online: possui acervo online com informações 

pertinentes para o seu escritório. São mais de 37 mil 

perguntas e respostas em um só local. Além disso, 

possui a versão eletrônica completa.

IOB Simulador Tributário: oferece a maior cobertura 

NCM do mercado, com simulação de ICMS-ST de todos 

os estados brasileiros. Outras simulações possíveis são 

para retenção na fonte e alíquotas de PIS/COFINS. A Sage 

oferece 10 monitoramentos de NCM’s como cortesia.

IOB Auditor Eletrônico SPED: com esse módulo você 

audita e faz cruzamentos entre os arquivos digitais 

SPED antes de entregá-los aos Fisco. A ferramenta foi 

eleita pela TOTVS como a mais completa do mercado.

MAIS AGILIDADE E PRODUTIVIDADE PARA O SEU DIA A DIA!
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Indique para o seu contador
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SOBRE A SAGE

SOMOS A SAGE, MULTINACIONAL BRITÂNICA, LÍDER 
MUNDIAL EM SOFTWARE DE GESTÃO PARA PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS. 

Reinventamos e simplificamos a gestão das empresas e dos escritórios 

contábeis por meio de uma tecnologia inteligente, trabalhando com 

uma comunidade de empreendedores, empresários, comerciantes, 

contadores, parceiros e desenvolvedores. Nós oferecemos informação, 

conhecimento e todas as ferramentas que você precisa para ter ainda 

mais sucesso.

Estamos presentes em 23 países e atendemos 3 milhões de clientes 

com o apoio de mais de 13 mil colaboradores.

A SAGE NO BRASIL

A Sage chegou ao Brasil em 2012 com a aquisição das empresas 

Folhamatic, IOB, EBS e Cenize, uniu-se à operação da Sage XRT 

(sistemas de gestão de tesouraria) já existente no Brasil há quase 20 

anos e, atualmente, possui 6 escritórios nas cidades de Porto Alegre-

RS, Curitiba-PR, Americana-SP, São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ e 

Recife-PE e um Centro de Treinamento na Avenida Paulista, SP.

NOSSOS NÚMEROS NO BRASIL:

+1.600 colaboradores
+60.000 clientes

A Sage tem as melhores soluções para o seu negócio para que você, 

contador, atenda com excelência os seus clientes. São produtos que 

suprem cada especificidade com soluções inteligentes e integradas. 
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Conheça o Clube do Contador:  
mais vantagens para você, seu escritório e seus clientes!

 
 

www.clubedocontador.sage.com.br


