
Um sistema que oferece tudo o que você precisa para gerenciar 
sua empresa, com módulos práticos, versáteis e acessíveis

O PRÓXIMO PASSO 
NA GESTÃO DA SUA 
EMPRESA!

Business
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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.

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.*

*Para a emissão da NFS-e, consultar os municípios atendidos.

Controla todas as contas a pagar e receber

Acompanha o limite de conta corrente, aplicações e conciliações bancárias

Administra a movimentação de estoque sem complicações

Com o Sage Business você:

POR QUE OPTAR PELO  
SAGE BUSINESS?

Com estrutura modular que entende e atende todas as 
necessidades do negócio

Pensado especialmente para 
empresários que querem uma 
gestão mais eficiente de todas as 
frentes do seu negócio e otimização 
da rotina de trabalho



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, com possibilidade de emitir relatório de 
auditorias de acesso.

BANCO DE DADOS SQL SERVER*

Para melhorar a segurança, o desempenho e a velocidade no processamento 
das informações, o sistema 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.

OFFICE SERVICE

Ganhe tempo realizando a abertura de chamados online e diretamente do Sage 
Business. 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.
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Sage Business Faturamento

Esta é uma ferramenta indicada para o controle diário do 
faturamento da sua empresa, com diversas funções disponíveis, 
como: orçamentos, pedidos de vendas, emissão de Nota Fiscal 
Eletrônica, NFS-e para diversos municípios e geração e controle de 
duplicatas.

Sage Business Financeiro

Este módulo gerencia o financeiro da sua empresa, auxiliando no 
processo de tomada de decisão. Apresenta posições e previsões de 
contas a pagar e receber e controla automaticamente o fluxo de 
caixa e relatório de Livro Caixa. 

Sage Business Estoque

Com este módulo, você controla e gerencia toda a movimentação 
do estoque e as ordens de produção da sua empresa de forma mais 
simples e segura.

Sage Business PDV

Com o Sage Business PDV é possível integrar as informações dos 
PDV’s com os módulos de Faturamento, Financeiro e Estoque para 
realizar as movimentações dos itens e gerar os lançamentos para 
controle financeiro. 

Módulos Business
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CONTROLE DE VENDAS ATRAVÉS  
DE ORÇAMENTOS E PEDIDOS DE VENDA
Registre de maneira fácil e rápida seus orçamentos transformando-os em pedidos de venda e agilizando 
as rotinas de faturamento.

INTELIGÊNCIA EM TRIBUTAÇÃO 
COM CONFIGURAÇÕES 
DIVERSAS PARA CÁLCULO  
DE IMPOSTOS
Através de parâmetros é possível cadastrar 
situações de faturamento, informando 
regras de cálculos a serem utilizados 
em determinada operação. Este recurso 
permite maior agilidade no momento da 
emissão de documentos fiscais, além de 
aumentar a segurança da informação, 
reduzindo erros de cálculos.

EMISSÃO DE NFS-e  
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Emita suas notas de serviço em um ambiente 
seguro, com rotina de fácil manuseio, 
aumentando a agilidade no processo. Com 
possibilidade de emissão para diversos 
municípios.*
*Consulte os municípios atendidos com a área comercial.

DASHBOARD  
GERENCIAL
Auxilia no gerenciamento e tomada de 
decisão, permitindo visualizar resultados 
de faturamento de maneira simples e 
eficiente, como por exemplo: últimas 
vendas realizadas, vendas em aberto, 
pedidos do mês, total de faturamento do 
mês, devoluções realizadas, entre outros.

Business Faturamento
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FACILIDADES
Multiempresa e Multiusuário

Controle de acesso por usuário e relatório de auditoria

Emissão de relatórios em vídeo

Geração de etiquetas para produtos com criação de vários layouts

Geração de relatórios em diversos formatos como XLS, RTF, TXT, PDF, entre outros

Leitura do Código EAN através do leitor

Cadastro completo de clientes, com opção de inclusão de foto, limite de créditos e histórico por cliente

Cadastro de fornecedor

Cadastro de produtos com grupo, subgrupo, código de barras, tributação, local de estoque, estoque 
mínimo, estoque máximo, complementos, ficha técnica e foto

Cadastros de vendedores, transportadoras, ocorrências, histórico por cliente, condição de pagamento, 
tipos de notas, ICMS por Estado, entre outros

Importação de dados da consulta do CNPJ direto do site da Receita Federal para cadastro de cliente e 
fornecedor

CADASTROS

Funcionalidades

CONTROLE DE VENDAS
• Emissão e controle de orçamentos e pedidos de 

vendas

• Controle por status de orçamento e pedido de 
vendas com fácil visualização por cores

• Impressão de vários modelos de pedidos em 
modo gráfico ou texto (impressão rápida)

• Bloqueio de clientes inadimplentes

• Cadastro de Listas de Preços para utilização nos 
processos de vendas

• Controle de comissão por produto ou por venda

• Permite cópia entre pedidos de venda

• Relatórios gerenciais de vendas

• Gráficos: orçamento, pedido de venda e vendas 
por vendedor

EMISSÃO DE NF-e  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
PRODUTOS E SERVIÇOS

Cadastre, valide e transmita suas notas fiscais 
eletrônicas de uma maneira fácil e segura, 
utilizando uma única ferramenta, compatível 
com certificados A1 e A3. Ainda possui recurso 
de backup automático em nuvem das notas 
emitidas. 

•  Fácil configuração de cálculos pelo próprio 
usuário

•  Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de produtos 
e serviços - modalidade mista ou individual
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CONTROLE DE CONTAS 
 
Tenha o controle dos vencimentos, previsões, 
controle por centro de custo e ainda opção de inserir 
observações importantes em cada título.

Após o cadastro, os títulos ficarão disponíveis para 
pesquisa personalizada, relatórios e gráficos de 
Fluxo de Caixa e Livro Caixa, para mensurar o capital 
previsto para um determinado período de forma 
simples e rápida.

CONTAS A RECEBER

• Geração de mensalidade por cliente, serviço e 
de vários títulos automaticamente (facilidade 
nos lançamentos)

• Relatórios de contas atrasadas, títulos em 
aberto, por vendedor, período, entre outros. 
Disponíveis também: relatórios de mapas da 
semana e comissões de vendas por vendedor.

CONTAS A PAGAR

• Controle de pagamento parcial de contas
• Emissão de ordem de pagamento (vários modelos) 

e emissão de relatório de contas a pagar por banco 
(análise para conciliação bancária)

    

Cadastro completo de clientes, de fornecedores, de bancos e contas correntes

Importação de dados da consulta do CNPJ direto do site da Receita Federal

Centro de custo em vários níveis

CADASTROS

Funcionalidades

Business Financeiro
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FACILIDADES
Integração de remessa bancária através do 
Sage Business Controle Bancário

Análise de créditos de clientes e 
fornecedores

Geração e baixa automática de títulos a 
pagar e a receber, baixa por banco ou por 
fornecedores (a pagar) ou cliente (a receber)

Consultas do resumo financeiro, calendário 
de contas e impressão de recibos para 
clientes e fornecedores 

Emissão de fluxo de caixa por período 
(detalhado ou completo) e por centro de 
custo

GERENCIAMENTO BANCÁRIO 

• Controle de limite de conta corrente, de 
aplicações e conciliações bancárias

• Lançamentos de tarifas e despesas bancárias

CONTROLE DE CHEQUES
Controle de baixa de cheques (baixados, 
devolvidos, sem fundos)

SAGE BUSINESS CONTROLE 
BANCÁRIO

• Layout para cobrança dos bancos mais 
populares para CNABs 240 e 400 

• Automação na geração de informações no 
processo dos títulos cobrança/pagamento 
para o banco cedente, padronizadas pelos 
layouts fornecidos pelo banco

• Intercâmbio de informações entre banco e 
empresa (geração e recepção)*

• Oferece eficiência na baixa do título ao 
recepcionar o arquivo de retorno

• Fornece relatório de arquivo de remessa/
retorno

* Consulte os bancos atendidos.

RELATÓRIOS DE FLUXO DE 
CAIXA E LIVRO CAIXA
Relatórios gerenciais sobre a situação da 
movimentação diária, semanal e mensal 
dos recursos financeiros, disponibilizando 
as informações pertinentes aos 
pagamentos, recebimentos e ao saldo, 
realizados e a se realizarem. 

Com base nesses demonstrativos é 
possível uma análise simples de todos os 
processos que envolvem entrada e saída de 
seu dinheiro, auxiliando-o nas tomadas de 
decisões de forma rápida.

EMISSÃO  
DE BOLETO
Emissão rápida e simples de boletos a 
laser para diversos bancos e carteiras.*

*Consulte os bancos atendidos.
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IMPORTAÇÃO DE XML  
PARA ENTRADA DE PRODUTOS
Através da importação do XML da nota fiscal, o sistema 
efetua o cadastro de fornecedores bem como a entrada 
da mercadoria e a geração dos títulos a pagar.

CONTROLE DE COMPRAS

• Processo de compras integrado 
(solicitação, cotações e pedidos 
de compra)

• Gerenciamento de pedido de 
compras

• Controle local de estoque e 
digitação de saldo de inventário

CONTROLE DO 
ESTOQUE

O sistema dispõe de rotinas que 
auxiliam o gerenciamento dos 

produtos desde sua entrada, 
suas transformações através 

do processo de produção, 
sua armazenagem (lote e 

série), transferências entre 
departamentos e sua liberação 

para os processos de venda.

ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE 
COM CONTROLES DE 

GRUPOS, SUBGRUPOS, LOTES E 
DEPARTAMENTOS

Classifique seus produtos de acordo com 
suas características ou necessidades, 

criando grupos de produtos que facilitem 
a gestão de seu estoque

• Controle de Lote 

• Geração de cotação de produtos 
de maneira prática para os 
fornecedores vinculados

•  Emissão de romaneio de entrega 
separado por transportador e 
cidade

Business Estoque

Maximize os lucros gerando cotações de preços e envio dessas 
cotações aos fornecedores por e-mail.
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FACILIDADES
Importação do arquivo XML da NF-e de fornecedor, garantindo a segurança e reduzindo 
erros de digitação no processo de entrada de mercadorias

Relatórios de compras por fornecedor e de conferência de entradas, entre outros

Relatórios de movimentação para qualquer período

Relatório de Curva ABC 

Relatórios consolidados de movimentos por período, saldo de estoque atual, pedido de 
compras e conferência de entradas

Cadastro de composição de produtos e controle em níveis comercial e industrial

Cadastro de produtos com opção de fotos e de grupos que facilitam a separação de 
estoque

Cadastro e controle de subgrupos, agilizando a análise dos movimentos

Vinculação de produtos e fornecedores

Controle de rastreabilidade de produtos por meio de lote e série

CADASTROS

Funcionalidades

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Com praticidade, gerencie as ordens 
de produção podendo efetuar a troca 
da matéria-prima durante o processo 
operacional.

• Necessidade de compra por ordem 
de produção

• Transferência de ordens produzidas 
para o estoque de produto final
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PDV

Com o módulo Sage Business PDV (Ponto de Venda), 
é possível integrar as informações dos PDV’s com 
os módulos de Faturamento, Financeiro e Estoque 
para realizar as movimentações dos itens e gerar os 
lançamentos para controle financeiro. Além disso, o 
cliente também pode contratar vários terminais PDV’s 
adicionais para obter maior capacidade de atendimento, 
tornando o seu sistema Multi PDV.

AGILIDADE NAS VENDAS

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

EMISSÃO DE NFC-e, ECF, CF-e 
(SAT)

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

MÓDULO OFFLINE

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.

MAIS SEGURANÇA NAS 
OPERAÇÕES

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.

FUNCIONALIDADES

Personalizar a frente de caixa de acordo com a sua empresa

Trabalhar offline e garantir vendas finalizadas com sistema de retaguarda

Integração com diversas formas de pagamento: crédito, débito, dinheiro, etc.

Balanças e código de barra sincronizados para vendas mais agilizadas

Business



Telefone: +55 41 3352-6005 
Site: www.apisystem.com.br

Parceira:

(LOGO)
www.sage .com.br • 0800 7 24 777 7


