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Ganhe tempo, reduza custos e melhore  
a comunicação com seus clientes:  

tudo em um só lugar! 

POSICIONE O SEU 
ESCRITÓRIO EM UM 
NOVO PATAMAR DE 
ATENDIMENTO COM A 
PLATAFORMA SAGE

Plataforma
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POR QUE OPTAR PELA 
PLATAFORMA SAGE?

INTEGRAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

Economize tempo e recursos com a integração contábil dos lançamentos 
financeiros e fiscal das notas fiscais com os Softwares Contábeis Sage. 
Aproveite também a praticidade da integração entre os sistemas para a 
geração do SPED Contábil e Fiscal.

PORTAL DO CLIENTE 
Com esta funcionalidade, é possível disponibilizar ao seu cliente um 
portal para consulta e envio de informações de forma centralizada. 
Todos ganham: seu cliente terá a conveniência e a rapidez de serviços 
on-line e você poderá acompanhar todas as solicitações feitas ao 
escritório. Tudo em um único portal, de forma fácil e descomplicada. 

CONTROLE DE CONTRATOS DE SERVIÇOS 
Através desta funcionalidade, o escritório passa a ter controle sobre os 
contratos, prazos de vencimento e serviços prestados. 

RELATÓRIOS FOCADOS POR MÓDULOS 
Cada módulo possui relatórios específicos das principais 
funcionalidades, o que facilita muito a análise e as rotinas do escritório. 

ANÁLISE DE RENTABILIDADE  
Com esta funcionalidade, o escritório pode mensurar o retorno do 
capital investido e identificar os fatores da rentabilidade obtida obtida 
pelas vendas, mão de obra e investimentos.
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FACILIDADE NA UTILIZAÇÃO
O sistema oferece uma interface de telas e relatórios que facilitam o 
aprendizado até mesmo de usuários iniciantes.

 
CONTROLE DE PERMISSÕES 
Bloqueie ou libere rotinas para o acesso de seus usuários, conforme 
necessidade e controle de segurança.

 
CUSTOMIZAÇÕES DE RELATÓRIOS 
Relatórios específicos são gerados pelos próprios consultores, no 
momento da implantação dos sistemas, garantindo maior agilidade e 
menor custo.

POR QUE OPTAR 
PELA SAGE?

Eficiência no controle de processos

Redução de custos operacionais

Integração e centralização de informações

Acesso a documentos importantes a qualquer momento 
e de qualquer lugar de forma segura

Acompanhamento e controle com facilidade das 
solicitações realizadas ao escritório contábil

Geração de alertas NCM

Acompanhamento de CND

Com essa solução web integrada, fica muito mais fácil gerenciar o seu 
escritório de contabilidade e se relacionar com os seus clientes.



4

ENTENDA COMO FUNCIONA  A 
INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS 
DA PLATAFORMA SAGE

A integração da Plataforma Sage com os sistemas:

As empresas enviam 
as solicitações de serviços 
aos seu escritório contábil.

Os dados são 
baixados da nuvem
automaticamente. 

As empresas podem
acompanhar as suas 
solicitações e acessar
documentos de qualquer 
lugar. 

Depois as informações
são disponibilizadas
na Plataforma para 
as empresas. 

O contador realiza 
suas atividades
dentro do software
contábil.  

Cada um deles possui funcionalidades específicas para facilitar ainda mais 
sua rotina no escritório e sua comunicação com os clientes.

CONHEÇA OS MÓDULOS DE 
RELACIONAMENTO, FINANÇAS E TAREFAS

INTEGRAÇÃO

Proporciona ao escritório contábil o controle total de suas rotinas e responsabilidades, tanto 
no que se refere ao seu dia a dia quanto no que se refere ao dia a dia do seu cliente. Os 
sistemas contábeis Sage são completos e pensados para facilitar o seu dia a dia, ganhando 
produtividade, eficiência e ajudando no crescimento do seu negócio.
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FUNCIONALIDADES
Receba dados para admissão e demissão de funcionários, afastamentos, aviso 
prévio, férias, entre outros, de acordo com o eSocial pelo Portal do Cliente

Emita avisos de controle de pendências

Receba as informações de movimentação da folha de pagamento

Envie guias de recolhimento, relatórios e documentos em geral

Ganhe segurança na troca de arquivos e documentos

Controle os protocolos

BENEFÍCIOS PARA  
O SEU CLIENTE

• Acesse documentos importantes a qualquer 
momento e de qualquer lugar

• Acompanhe e controle com facilidade as 
solicitações feitas ao escritório contábil

• Ganhe segurança na troca de arquivos e 

documentos

INOVAÇÃO NO 
RELACIONAMENTO  
E NO ATENDIMENTO  
AOS SEUS CLIENTES

Módulo Relacionamento

O módulo relacionamento foi pensado para que você melhore a integração e o 
relacionamento entre o seu escritório e seus clientes. Com esta ferramenta, você 
presta serviços com excelência e otimiza o seu tempo, sem perder tempo com 
processos logísticos!

Plataforma
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PUBLICAÇÃO
Publique documentos aos clientes, controle quando eles foram lidos e 
por quem. O sistema ainda avisa caso alguma publicação importante não 
tenha sido lida, evitando esquecimento.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
Seu cliente pode solicitar qualquer serviço ao escritório e acompanhar 
seu andamento. Você ainda pode ver o número de vezes que o cliente 
solicitou determinado serviço no período.

PROTOCOLO ELETRÔNICO 
Seu cliente pode abrir protocolos e enviar via sistema documentos com 
valores, datas de vencimento e juros para serem contabilizados. Fazendo 
a integração dos protocolos com os sistemas Sage, os lançamentos 
contábeis são gerados de forma automática*.  
* Apenas Sage Gestão Contábil e Cordilheira

VEJA O QUE 
MAIS O MÓDULO 
RELACIONAMENTO 
TEM A OFERECER!

Módulo RelacionamentoPlataforma

Acompanhe todas as rotinas pelo 
computador, tablet ou smartphone! 
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DISPONIBILIZE AO SEU 
CLIENTE UM PORTAL 

PARA CONSULTA E ENVIO 
DE INFORMAÇÕES DE 

FORMA CENTRALIZADA

BENEFÍCIOS DO PORTAL DO CLIENTE

• Enviar comprovantes de pagamentos 

e documentos da empresa

• Enviar a digitação de verbas variáveis 

da folha de pagamento

• Realizar a solicitação de serviços como: 

relatórios, férias, rescisão

• Realizar a admissão de funcionários

• Consultar documentos enviados pelo 

escritório contábil

Com esta funcionalidade, é possível 
disponibilizar ao seu cliente um 
portal para consulta e envio de 
informações de forma centralizada. 
Seu cliente terá a conveniência 
e a rapidez de serviços on-line e 
você poderá acompanhar todas 
as solicitações feitas ao escritório. 
Evite o retrabalho e otimize o dia a 
dia do seu escritório contábil.

ADMISSÃO ELETRÔNICA 
Seu cliente digita todas as informações da 
admissão, anexa os documentos e tudo é 
integrado aos sistemas do Grupo Sage.  
Esta funcionalidade já atende as exigências 
do eSocial.

ACABE COM O RETRABALHO E EVITE ERROS 
Com a importação de dados de cada cliente 
no sistema, você economiza horas de 
digitação e evita erros.

PORTAL DO
CLIENTE
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Monitore as atividades que devem ser realizadas

Acompanhe a situação das tarefas e o esforço para que sejam realizadas dentro do 
prazo

Gere ordens de serviço para controlar atividades extras ao contrato

Acompanhe todos os processos dentro dos sistemas contábeis do Grupo Sage

FUNCIONALIDADES
Realize o controle do fluxo de trabalho de seu escritório 

TENHA TOTAL  
CONTROLE DO  
SEU ESCRITÓRIO!

MAPEIE OS SERVIÇOS DIÁRIOS, 
VISUALIZE O TEMPO GASTO NAS 
TAREFAS, ACOMPANHE  COMO É A 
ROTINA DO SEU COLABORADOR E 
ENTENDA QUANTO CADA CLIENTE 
CUSTA PARA VOCÊ.

Com o Sage Tarefas você terá uma visão geral do fluxo de trabalho e poderá 
acompanhar todos os serviços realizados pelo escritório, evitando atrasos nas entregas 
para os seus clientes e aumentando o rendimento da sua equipe.

Módulo TarefasPlataforma
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FUNCIONALIDADES
Realize o controle e o faturamento de contratos

Controle títulos a receber e a pagar

Emita boletos, remessa bancária e faça o recebimento através de retorno bancário

Envie as cobranças e relatórios de serviços prestados ao seu cliente por e-mail ou 
através do Sage Relacionamento

Realize a geração e envio da NFS-e

Realize a movimentação da tesouraria, controlando a entrada e saída de dinheiro 
de suas diversas contas

Faça a conciliação de informações através da importação de seu extrato bancário

Renegocie títulos a receber, efetuando o cálculo de juros e multas por atraso

Realize o rateio de valor por conta financeira e por centro de custo

Módulo Finanças

MONITORE E GERENCIE 
O DEPARTAMENTO 
FINANCEIRO DE SEU 
ESCRITÓRIO

DESTAQUES:
FLUXO DE CAIXA: acompanhe a movimentação financeira do 
escritório e antecipe decisões por meio das informações geradas no 
fluxo de caixa

 
ANÁLISE DE RENTABILIDADE: acompanhe a rentabilidade que cada 
cliente traz para seu escritório e antecipe decisões de reajuste e 
renegociação de contratos.

Este módulo tem como principal função otimizar seu tempo e facilitar as tarefas diárias 
relacionadas ao departamento financeiro. Além disso, possui integração fiscal e contábil 
com os Softwares Contábeis Sage.

Plataforma
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ALERTA NCM

É possível integrar outros Produtos Sage na mesma  
plataforma para que tudo seja gerenciado em um só lugar,  

facilitando a organização do seu escritório.

Conheça os outros produtos que você pode adquirir e 
administrar dentro da Plataforma:

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.

• Segurança: Gerenciamento das alíquotas da 
sua base de clientes, ajudando na prevenção de 
multas e recolhimentos incorretos.

• Automatização: Notificações automáticas de 
alterações em alíquotas de NCMs.

BENEFÍCIOS

Para saber mais, acesse:  
campanhas.sage.com.br/alerta-ncm

• Integração:  Dados integrados diretamente do 
seu módulo fiscal Sage sem a necessidade de 
cadastros manuais.

• Proatividade: O seu escritório contábil ganha 
mais importância para seus clientes, dispondo 
de informações relevantes e atualizadas.



11

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.

• Garantia de que todas as certidões de uma 
empresa foram verificadas em períodos 
predeterminados

• Flexibilidade na personalização de quais 
certidões devem ser emitidas para cada 
empresa

• Armazenamento seguro das certidões

• Não é necessário acessar vários sites para 
localizar e emitir as CNDs

BENEFÍCIOS

SAGE CND

Para saber mais, acesse:  
campanhas.sage.com.br/sage-cnd

• Possibilidade de disponibilizar as CNDs dos 
seus clientes para consulta através da internet

• O sistema indica as CNDs que eventualmente 
possuam problemas para que você possa agir 
rapidamente e regularizar a situação

• Pode ser utilizado de forma integrada aos 
sistemas Sage ou de forma independente

• Oferece o Gerenciador de Certidões Negativas 
de Débitos mais prático do mercado



www.sage .com.br • 0800 7 24 777 7

Conheça o Clube do Contador:  
mais vantagens para você, seu escritório e seus clientes!

 
 

www.clubedocontador.sage.com.br

Clube do Contador

Clube do Contador


