
Indicado para pequenas e médias empresas  
em processo de crescimento e expansão.

Com estrutura modular que atende às necessidades  
atuais e futuras do seu negócio.

UM SISTEMA DE GESTÃO 
CUSTOMIZADO,  
COM MÓDULOS 
PRÁTICOS, VERSÁTEIS  
E ACESSÍVEIS
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POR QUE OPTAR  
PELO FOX?

www.sage.com.br 

INTEGRAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL 
Economize tempo e recursos com a integração contábil dos lançamentos 
financeiros e fiscais das notas fiscais com o Sage Gestão Contábil. Aproveite 
também a praticidade da integração entre os sistemas para a geração do SPED 
Contábil e Fiscal. 

NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PRODUTOS E SERVIÇOS) 
Conte com a facilidade e a segurança para emissão e transmissão da Nota 
Fiscal Eletrônica, desenvolvida dentro dos melhores padrões de qualidade e 
de tecnologia do mercado, sem pagar nada a mais por isso.

FACILIDADE NA UTILIZAÇÃO  
O sistema oferece uma interface de telas e relatórios que facilitam o 
aprendizado até mesmo de usuários iniciantes.

ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA  
É possível atualizar todos os módulos automaticamente, de forma online, em 
todas as estações de trabalho.

CUSTOMIZAÇÕES DE RELATÓRIOS 
Relatórios específicos são gerados pelos próprios consultores, no momento 
da implantação dos sistemas, garantindo maior agilidade e menor custo. 
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CONTROLE DE PERMISSÕES 
Bloqueie ou libere rotinas para o acesso de seus usuários, conforme 
necessidade e controle de segurança. 

 
BANCO DE DADOS SQL SERVER* 
Para melhorar a segurança, o desempenho e a velocidade no processamento 
das informações, o Fox conta com uma plataforma de dados robusta para 
armazenamento de seus dados: o SQL Server. 

*SQL Server é uma marca registrada da Microsoft Corporation.

 
PACOTE DE IMPLANTAÇÃO  
Por meio dos pacotes de implantação por módulo, com número fixo de horas, 
você tem mais flexibilidade e agilidade na implantação do sistema. 

ESPAÇO DO CLIENTE 
Ganhe tempo realizando a abertura de chamados online e diretamente do 
Fox. A solução de autoatendimento permite abrir chamados e monitorar o 
progresso de suas solicitações. Ainda fornece todo o histórico dos chamados 
e as respostas, para você consultar quando precisar.

 
SUPORTE ONLINE  
Tire suas dúvidas rapidamente, sem sair do sistema, através de um chat com 
os nossos consultores. 

 
SUPORTE REMOTO 
Ganhe agilidade e transparência no atendimento com a conexão remota. 
Totalmente segura, ela é autorizada pelo cliente e não exige instalação de 
ferramentas adicionais. 

 
FINANCIAMENTO PELO BNDES* 
É possível financiar os serviços do Fox Sistema de Gestão pelo cartão do 
BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento), em até 48 vezes, com parcelas 
fixas e as menores taxas de juros do mercado. Assim fica ainda mais fácil 
adquirir a melhor ferramenta de gestão empresarial do Brasil. 

*O financiamento é válido para os serviços de implantação, 
 treinamento, consultoria periódica ou extraordinária e customizações de software. 
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CONTROLE DO ORÇADO X REALIZADO
Confronte os resultados e analise as variações de cada conta financeira ou centro 
de custo. O Módulo Financeiro permite gerenciar orçamentos das despesas e das 
receitas, bem como a variação entre eles.

FOX Financeiro

REMESSA E RETORNO 
BANCÁRIO DE CONTAS  
A RECEBER
Garanta segurança e agilidade 
utilizando a rotina de remessa e 
retorno bancário, que automatiza  
o envio e o recebimento de títulos e 
efetua automaticamente sua baixa.

CONTROLE DE 
PREVISÕES
 
Controle o planejamento e as 
previsões de pagamentos e 
recebimentos de forma simples e 
ágil, através do plano financeiro.
Ele pode ser gerado por período e 
por conta financeira.

FLUXO DE 
CAIXA
Acompanhe a movimentação 
financeira da empresa e 
antecipe decisões por meio das 
informações geradas no fluxo de 
caixa analítico e sintético.

www.sage.com.br 
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CONTROLE FINANCEIRO
Controle de previsões (a pagar e a receber), do movimento bancário e 
do caixa e de despesas e receitas através do plano de contas financeiro

Cálculo de juros de mora e multas por atraso

Emissão do controle financeiro por período e do fluxo de caixa por 
período e por conta financeira

Importação de extrato para conciliação bancária (automática/manual)

Relatório Gerencial comparativo (orçado x realizado)

Rateio de títulos por conta financeira e por centro de custo

FUNCIONALIDADES

CONTAS A RECEBER
Controle das carteiras de cobrança (normal, descontada, caução, em cartório)

Controle de duplicatas em atraso, limite de crédito e bloqueio de clientes

Emissão de boletos

Integração com cobrança eletrônica (remessa/retorno) de contas a receber

Relatório de informações cadastrais e financeiras de clientes

CONTAS  
A PAGAR

Controle de contas a pagar
Geração e impressão de cheques 
através de baixas
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PRATICIDADE E SEGURANÇA COM A NF-E
Assegure que o processo de emissão e transmissão das Notas Fiscais Eletrônicas 
esteja dentro das normas legais, sem a necessidade de novos investimentos de 
terceiros. Você também pode contar com a comodidade do armazenamento em 
nosso Data Center*.

*Somente clientes na modalidade FOX NET.

FOX Vendas e Faturamento

ENVIO DE PEDIDOS  
POR E-MAIL
Economize tempo e mostre 
modernidade aos seus clientes 
enviando os pedidos por e-mail, 
fechados, de forma rápida e 
segura.

Pagamento de comissões 
parametrizado por emissão de pedidos, 
emissão de notas ou recebimento de 
títulos, com a possibilidade de definir 
níveis hierárquicos para percentuais e 
bases de cálculo diferenciadas.

Sugestão do preço de venda 
automática, com base no cálculo da 
margem de venda e dos custos diretos, 
indiretos e impostos.

GERENCIAMENTO  
DE COMISSÕES

FORMAÇÃO DO 
PREÇO DE VENDA

www.sage.com.br 
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FUNCIONALIDADES
Análise e simulação de custos, com sugestão de preço de venda, 
possibilitando a atualização do preço sugerido

Acompanhamento de metas e vendas

Controle de comissões por hierarquia 

Ordem de carregamento 

Trânsito de mercadorias

Conversão de unidades na venda

Envio de pedidos por e-mail

Emissão e transmissão do CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)

Emissão e transmissão de NF-e atendendo suas respectivas contingências 
(DPEC, SVC e FSDA), da CC-e (Carta de Correção Eletrônica) e de NFS-e 

Emissão de MDF-e

Orçamento técnico para montagem de estruturas de produtos acabados 
personalizados

Reajuste de tabelas de preços

Relatórios gerenciais de faturamento

ACOMPANHAMENTO 
DE METAS E VENDAS
Elimine controles paralelos 
utilizando a análise das metas  
pré-definidas e dos resultados 
obtidos nas vendas da sua equipe 
comercial. O controle pode ser 
diário ou acumulado, individual  
ou por equipe.
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FOX PDV

BENEFÍCIOS PARA  
O CLIENTE

Facilidade nas operações de venda ao 
consumidor com uma frente de caixa mais 
ágil, evitando filas.

Trabalha offline com sistemas de 
retaguarda evitando que as vendas sejam 
interrompidas e atendendo à legislação 
vigente, que obriga os terminais a 
funcionarem de forma offline.

EMISSÃO DE NFC-E, ECF, CF-E (SAT)

A informação que chega para os módulos 
é confiável e as movimentações são 
realizadas de forma íntegra, tanto para o 
estoque quanto para o financeiro. 

AGILIDADE NAS VENDAS

O sistema está totalmente preparado para 
atender às legislações recentes, sejam 
federais, municipais ou estaduais.*
*Consultar os estados atendidos.

MÓDULO OFFLINE MAIOR SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES

www.sage.com.br 

INTEGRAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS DO SISTEMA
Com o FOX PDV é possível integrar as informações dos PDV’s com os módulos de Vendas 
e Faturamento, Financeiro e Estoque para realizar as movimentações dos itens e gerar os 
lançamentos para controle financeiro.
Além disso, o cliente Fox também pode 
contratar vários terminais PDV’s adicionais 
para obter maior capacidade de atendimento, 
tornando o seu sistema Multi PDV.
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COMPRAS

Evite prejuízos e gere cotações de 
preços dos fornecedores através de 
requisições manuais ou automáticas 
vindas do sistema de produção.

FOX Compras

Controle de requisições e cotação de compras

Escolha e gravação da melhor cotação

Emissão de NF-e de entrada, de notas fiscais de importação, de nota fiscal 
de devolução e de notas fiscais para geração da operação triangular

Fórmulas para cálculo do custo de importação

Geração de pedidos de compras

Importação XML NF-e/cadastros

Sugestão de preço de compra, conforme o histórico do fornecedor

SUGESTÃO DE PREÇO PARA 
COMPRAS

GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE 
PEDIDOS

Ao efetuar novas compras, obtenha melhores 
resultados com o uso do histórico de seus 
fornecedores e o alerta dos últimos preços 
praticados.

Aumente sua produtividade e inclua pedidos 
de compras automaticamente, através das 
cotações registradas e aprovadas, mesmo 
que para diversos fornecedores.

FUNCIONALIDADES
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FUNCIONALIDADES

Emissão de NF-e/NFS-e a partir da Ordem de Serviço

Apontamento do tempo da Ordem de Serviço

Cadastro fácil e completo da Ordem de Serviço

Controle das Ordens de Serviço por técnico, serviço, tipos de ocorrências, 
datas e produtos

Cadastro dos tipos de Ordem de Serviço

Tenha mais facilidade para verificar a 
trajetória de produtos dentro da empresa, 
desde o recebimento para reparos até  
a devolução ao cliente.

HISTÓRICO

Controle o tempo das atividades 
dentro da assistência técnica, 
permitindo cálculos precisos dos 
valores repassados a seus clientes.

ADMINISTRAÇÃO  
DO TEMPO

FOX Assistência Técnica



Apuração de custos

Classificação de produtos conforme seu tipo (acabados, revendas, matéria-
prima, insumos, ativo imobilizado, subconjunto e outros)

Controle de estoque por local de armazenamento

Controle de produtos em quarentena com inspeção de produtos por 
quantidade

Controle de lote e série 

Controle de validade dos lotes

Rastreabilidade das movimentações de estoque por meio do lote e série

Sugestão de lote/série na entrada de mercadorias

Movimentação de lotes através de PEPS (FIFO)

Processo de geração do inventário

Posição do estoque reservado, bloqueado, pendente e disponível

Controle do projeto

Valoração do produto através do custo médio

Tela Consulta de Movimentações de Estoque

CONTROLE DE ESTOQUE
Maior controle e organização do estoque, 
com possibilidade de divisão em categorias 
(reservado, bloqueado, pendente e disponível)  
que permitem a visualização e o controle dos 
materiais.

FOX Estoque

FUNCIONALIDADES

Rastreabilidade total do seu estoque por: 
lote, série, cliente, projeto ou local (armazém 
ou local físico dentro da mesma localização).

PROCESSO DE GERAÇÃO 
DO INVENTÁRIO
Segurança e confiabilidade na 
apuração dos saldos e valorização 
dos produtos em estoque.

GERENCIAMENTO 
DE ESTOQUE

11
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FOX Produção

CUSTO INDUSTRIAL
Administre facilmente os custos de produção através dos cálculos e dos 
demonstrativos. Também acompanhe os custos de equipamentos, mão de obra, 
administrativo, matéria-prima e os custos de quebras e paradas na produção.

O gerenciamento das ordens de 
produção permite que a empresa obtenha 
praticidade e aumente sua lucratividade. 
O registro de ordens de produção por 
operador ou por atividade, com indicações 
de períodos de “inatividades”, reproduz 
prováveis falhas que, devidamente 
corrigidas, proporcionarão melhora na 
produtividade e na redução de custos.

ORDEM DE 
PRODUÇÃO

CONTROLE DE PROJETO  
NA ORDEM DE PRODUÇÃO

Para você que trabalha com projetos 
e obras específicas, utilize o controle 
de ordens de produção por projeto, 
correspondente a um cliente ou ainda por 
obra específica.

VISUALIZAÇÃO DE  
ORDENS DE PRODUÇÃO

Controlar e acompanhar as ordens de 
produção são atividades muito fáceis 
quando se pode contar com rotinas de 
consultas e relatórios que apresentam 
características por produto acabado, 
centros de trabalho e datas previstas para 
a produção.

www.sage.com.br 
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Controle de baixa dos componentes da ordem de produção no estoque de 
forma manual ou automática

Cálculo do custo industrial

Controle de ordem de produção por projeto, de turnos e operadores

Controle e parametrização dos setores da produção (unidades de trabalho)

Geração de ordem de produção: reposição de estoque/pedido de venda/
pedido de produção

Geração automática de requisições de compras de matérias-primas

Liberação de ordem de produção parcial e total

Parametrização de atividades (processo fabril) e inatividades (setup, ajustes 
operacionais)

Registro das atividades por ordem de produção

FUNCIONALIDADES

Tenha mais facilidade para verificar a trajetória de 
produtos dentro da empresa, desde o recebimento 
para reparos até a devolução ao cliente.

GERAÇÃO DE ORDEM DE  
PRODUÇÃO EM MULTI NÍVEIS

Realize projeções para compra ou 
produção de produtos de forma 
simples e prática com o processo de 
planejamento do Fox Produção. 

PLANEJAMENTO DE 
COMPRA E FABRICAÇÃO
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ECONOMIZE RECURSOS  
EM SEU SERVIDOR
O Fox Net é um sistema de acesso via internet 
que oferece ao cliente toda a estrutura para o 
seu funcionamento. Sua maior vantagem é a 
redução da necessidade de investimento em 
infraestrutura e equipamentos.

Ambiente climatizado, com controle de temperatura e isento de partículas 
nocivas

Backup automático, através de sistema robotizado

Controle de acesso pessoal às dependências de armazenamento de dados

Plano de contingência em caso de desastres naturais

Sistema anti-incêndio com três níveis de segurança

Serviço ininterrupto de energia elétrica

SEGURANÇA ABSOLUTA 
DE DADOS

O Data Center efetua as cópias de segurança 
de todos os seus dados automaticamente. As 
características de segurança do Data Center 
praticamente eliminam as possibilidades de 
perda de dados por falhas de equipamento, 
quedas de energia ou vírus.

FUNCIONALIDADES

FOX Net

Acesse seus dados de qualquer local, 
conectando-se à internet e fornecendo  
seu login e senha.

SISTEMA ONLINE 
24 HORAS

FUNCIONAMENTO  
DO FOX NET

O sistema permite acesso simultâneo da 
empresa e suas filiais às mesmas informações, 
integrando os dados ao escritório, mesmo em 
diferentes pontos do país.
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FOX COMPRAS

FOX PRODUÇÃO

FOX ESTOQUE

ASSISTÊNCIA TÉCNICAFOX VENDAS

Sage PDV

FOX FINANCEIRO

www.sage.com.br 

MÓDULOS INTEGRADOS

Fox Sistema de Gestão é um sistema de gestão com módulos práticos, versáteis e acessíveis,
indicado para empresas em processo de crescimento e expansão. 
 
Possui estrutura modular que atende às necessidades atuais e futuras do seu negócio. 
 
Com o FOX você pode gerenciar todos os processos da sua empresa: Compras, Estoque, 
Assistência Técnica, Financeiro, Vendas e Faturamento e Vendas a Varejo. 

Tecnologia e segurança que só a Sage oferece para você!



www.sage .com.br • 0800 7 24 777 7

2017


