
Faça a gestão contábil completa do  
seu escritório e de seus clientes

MAIS EFICIÊNCIA PARA 
O SEU ESCRITÓRIO 
CONTÁBIL
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MENU INTERATIVO  
Com o menu interativo é possível acessar todas as rotinas necessárias com 
muita facilidade. 

Agilidade: com um duplo clique, sem sair da tela atual, é possível acessar 
as rotinas relacionadas, disponíveis no menu interativo para consultas e 
manutenções necessárias ao processo, facilitando sua rotina. 

INTEGRAÇÃO TOTAL 
O sistema disponibiliza integração com outras soluções da Sage, permitindo 
uma comunicação eficiente e efetiva entre as ferramentas.  

Conexão: com Plataforma Sage, IOB Online, IOB Diagnóstico eSocial, Sage 
One, Sage Start, Sage Business, Sage Fox, Folhamatic Contábil, Folhamatic 
Fiscal e Folhamatic Controle Eletrônico de Ponto.

Um sistema contábil diferenciado que atende todas as demandas do 
seu escritório em alguns cliques. Gerencie folhas de pagamento, ponto 
eletrônico, bem como toda a parte contábil e fiscal. Tenha controle do que 
acontece no seu negócio. Torne a rotina mais organizada e ágil. E mais: 

 Importação de arquivos XML

 Suporte técnico diferenciado

 Sistema fácil de usar 

 Tabelas legais carregadas automaticamente

 Apuração de impostos de forma rápida e simples

POR QUE OPTAR PELO 
SAGE OFFICE?

FUNCIONALIDADES
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RELATÓRIOS COMPLETOS
O Sage Office oferece muitas facilidades na emissão de relatórios: tudo para 
você ter total controle do seu negócio.

Gerenciamento: além de realizar o envio de relatórios por e-mail, os principais 
documentos também podem ser impressos em arquivos com diversas 
extensões (PDF, txt, doc, xls, HTML, odt, ods).

TREINAMENTOS  
Acesse os treinamentos do Sage EAD pelas rotinas do sistema.

Capacitação: a Sage oferece uma plataforma de ensino a distância para 
treinar e capacitar clientes e parceiros, por meio de vídeos, atividades 
complementares, materiais de apoio, avaliações do conhecimento adquirido, 
emissão de certificados e muito mais.

CADASTRO DE USUÁRIOS
Cadastre diversos usuários e organize em grupos de acesso às rotinas e grupos 
de acesso às empresas e acompanhe o relatório de log de acesso.

Flexibilidade: é possível definir quais empresas, quais módulos e quais rotinas 
o usuário poderá acessar. Você também pode definir acesso somente de 
consulta para as rotinas de cadastro.

ROTINA DE ENCERRAMENTO DE MÊS
Realize os procedimentos de encerramento e reabertura de mês com apenas 
alguns cliques. 

Facilidade: Você pode bloquear processamentos em meses já encerrados, 
garantindo controle e segurança nos lançamentos e agilidade nos processos 
de cálculo dos impostos.

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA 
Atualize todos os módulos de uma só vez e em uma única rotina. 

Agendamento automático de rotinas: você agenda o processo de atualização 
do sistema e ele executa o processo automaticamente, quando ela é 
disponibilizada pela Sage. Assim, você não precisa se preocupar com este 
procedimento e estará sempre com a última versão.

CADASTRO DE EMPRESAS
No Sage Office, o cadastro de empresa é único e será utilizado por todos os 
módulos. 

Otimização: dados comuns não precisam ser cadastrados diversas vezes. A 
estrutura permite que dados específicos de algum módulo fiquem separados e, 
caso o cliente não possua aquele módulo, estes campos não ficam habilitados.
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POR QUE OPTAR PELA 

SAGE?

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 próspera comunidade de empreendedores, empresários, 

comerciantes, contadores, parceiros e desenvolvedores. 

Nós oferecemos às empresas em todo o mundo informação, 

conhecimento e as ferramentas que necessitam para ter sucesso. 

Estamos presentes em 23 países e atendemos 3 milhões de 

clientes com o apoio de mais de 13.000 colaboradores.
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INTEGRAÇÃO TOTAL 
Ao contratar as soluções da Sage, o cliente é beneficiado pela integração total 
dos softwares e soluções. Essa facilidade de comunicação entre os sistemas 
contábeis dispõe de grandes benefícios para a rotina dos escritórios, como: 
importação de movimentos, possibilidade de trabalhar online e off-line e migração 
de dados.

PACOTE DE IMPLANTAÇÃO  
Pacotes de implantação por módulo com número fixo de horas. Mais flexibilidade 
e agilidade na implantação do sistema.

OFFICE SERVICE 
Ganhe tempo realizando a abertura de chamados diretamente no Office Service. 
A solução de autoatendimento permite abrir chamados e ainda monitorar o 
progresso de suas solicitações. Nós fornecemos todo o histórico dos chamados e 
as respostas, para que você possa consultá-las quando precisar.

SUPORTE-ONLINE  
Tire suas dúvidas rapidamente através da ferramenta de conversação (chat) 
diretamente com os nossos consultores, sem sair dos sistemas.

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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Módulos Sage Office

FOLHAMATIC FOLHA DE PAGAMENTO

Com essa solução você realiza cadastro de funcionários, emissão de holerite, admissões, rescisões e simulação de 

rescisões. Também pode realizar automaticamente a integração de diversos relatórios e operações, sem complicação.

FOLHAMATIC CONTÁBIL 

Esta ferramenta ajuda você a contabilizar a movimentação das empresas, atender as legislações vigentes, por meio 

de relatórios e geração de arquivos, e fornecer informações claras da situação da empresa.

FOLHAMATIC FISCAL

Esta é uma solução para facilitar o dia a dia do departamento fiscal, através de suas rotinas de importação de 

arquivos, emissão de demonstrativos auxiliares, apuração de impostos e geração de arquivos para softwares 

do governo de forma simples e eficaz. 

O Folhamatic Controle Eletrônico de Ponto permite atualizar todos os horários e parâmetros, agilizando o 

processamento das informações. Além de atender as exigências da Portaria 1.510 do MTE, o módulo também 

se comunica com qualquer relógio de ponto e/ou sistema de folha de pagamento.

FOLHAMATIC CONTROLE ELETRÔNICO DE PONTO
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Exportação dos valores da folha de pagamento para diversos bancos

Folha de pagamento mensal, semanal ou quinzenal; mensal rateado por obra, tomador 

de serviços e departamento. Cálculo específico para docentes e transportador 

autônomo (transporte de carga e passageiros). Cálculo de PLR e cálculo de folha 

complementar

Lançamento automático de eventos para o ano inteiro

Criação de fórmulas para cálculos específicos

Controle de benefícios (assistência médica, odontológica, entre outros)

Controle de desconto de empréstimo consignado na folha de pagamento

Controle de estabilidade

Controle de duplo vínculo

Provisão de férias e 13° salário

Transferência e cópia de funcionários entre empresas

Folhamatic Folha de Pagamento

FUNCIONALIDADES

UMA FERRAMENTA COMPLETA PARA A GESTÃO DO 
DEPARTAMENTO PESSOAL DOS SEUS CLIENTES

Este módulo proporciona facilidade e agilidade na execução das tarefas do departamento pessoal. 

O Folhamatic Folha de Pagamento atende às obrigações da empresa junto aos seus funcionários, 

de acordo com a legislação e processos da área, tornando tudo muito mais simples.
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GERADOR DE RELATÓRIOS, CONTRATOS E 
ETIQUETAS TOTALMENTE CONFIGURÁVEIS
Crie relatórios, etiquetas e contratos personalizados, 

conforme a necessidade da empresa.

SIMULAÇÃO E CÁLCULO DA 
RESCISÃO CONTRATUAL E RESCISÃO 
COMPLEMENTAR

Faça cálculo de rescisões normais, coletivas 

e complementares, com impressão TRCT 

(desenhado em dois modelos), Termo de Quitação 

e Homologação, podendo ainda gravar ou simular.

CÁLCULO DE FÉRIAS COLETIVAS, 
INDIVIDUAIS E FÉRIAS EM DOBRO

Realize o cálculo de férias coletivas de uma só vez, 

para todos os funcionários ou por departamento. 

Esta funcionalidade também oferece um controle 

completo dos períodos aquisitivos, saldos e 

pagamentos em dobro.

QUALIFICAÇÃO CADASTRAL ESOCIAL
Faça a geração do arquivo em lote para qualificação 

cadastral no site do eSocial.

ATUALIZAÇÃO DE TABELAS LEGAIS 
AUTOMATICAMENTE

Atualize as tabelas de INSS e IRRF de forma online, 

sem necessidade de atualização da versão ou 

alteração manual.

CONFIGURAÇÃO DE ALERTAS SOBRE O 
VENCIMENTO DE FÉRIAS, CONTRATO 
DE EXPERIÊNCIA, EXAME MÉDICO, 
FUNCIONÁRIO SEM DIGITAÇÃO DE 
HOLERITE E AVISO PRÉVIO

Configure alertas, na abertura do sistema ou 
ao ativar uma empresa, para que o usuário 

seja avisado sobre estes vencimentos. As 

configurações são definidas a partir de quanto 

tempo antes do vencimento serão avisadas e 

quais são as empresas.

DIGITAÇÃO TURBO, POR 
DEPARTAMENTO, OBRA, DIÁRIA, 
SEMANAL OU QUINZENAL

Realize a digitação para vários funcionários de 

uma só vez, digitação rápida para alocação de 

departamentos em lote, digitação rateada por obra 

ou tomador, lançamentos de eventos por dia e 

ainda digitação por semana ou quinzena.
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Folhamatic Fiscal

Rotina de encerramento de mês, que garante controle e segurança nos lançamentos e 
agilidade nos processos de cálculo dos impostos

Módulo PIS/COFINS - opção de apuração dos impostos PIS/COFINS a partir do 
lançamento de produtos

Controle de produção de açúcar e álcool (usinas)

Geração SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) e EFD Contribuições

Controle de antecipação/substituição tributária - entradas interestaduais

Microempreendedor Individual (MEI)

Escrituração fiscal através de importação de NF-e, NFC-e, CT-e, CF-e e NFS-e

Importação de dados do arquivo SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) e cupom fiscal pelos 
arquivos TDM ou REDF

Importação dos dados de clientes/fornecedores da Receita Federal a partir do CNPJ

CIAP - Crédito do ICMS do Ativo Imobilizado   

Controle da produção e do estoque - Bloco K (EFD ICMS/IPI)     

Lançamento de faturas 

DeSTDA - Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação   

Emissão de impostos retidos sobre serviços tomados (PIS, COFINS, CSLL, IR e GPS)

FUNCIONALIDADES

Automatize o processo de escrituração fiscal e tenha todo auxílio para o cumprimento das 

obrigações dos escritórios de contabilidade, setores industriais, comerciais e prestadores de 

serviços, com apuração dos impostos federais por Regime de Caixa e Competência.

MANTENHA O SEU ESCRITÓRIO  
INTEGRADO E ORGANIZADO
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GERAÇÃO DO XML  
DE NF-E E CT-E

A partir do site de consulta, você automatiza o processo de 

escrituração e tem muito mais agilidade no cumprimento das 

obrigações fiscais.

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO  
NO PGDAS-D

O sistema está integrado com o portal do 

Simples Nacional para cálculo da guia DAS e 

transmissão da DEFIS.

DETECTA E IMPORTA AUTOMATICAMENTE AS NF-E’S EMITIDAS NO 
SISTEMA SAGE ONE, SAGE BUSINESS e SAGE FOX

Com esta funcionalidade, a verificação pode ser feita sempre que entrar no sistema, ao 
ativar a empresa ou manualmente.
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Folhamatic Contábil

Conciliação de contas, permitindo acertar lançamentos na própria tela

Rotina de encerramento com todos os lançamentos feitos pelo sistema, que propicia 
segurança para meses conciliados e finalizados, com possibilidade de reabertura

Relatórios consolidados automaticamente entre matriz e filiais   

Plano de contas padrão genéricos e específicos (planos de 4 a 13 graus), com a 
possibilidade de vínculo automático com as contas do plano referencial (SPED) e 
também ANS

Configuração de lançamentos automáticos para agilizar a digitação

Diversos relatórios contábeis e gerenciais

FUNCIONALIDADES

Com este módulo, você pode realizar a escrituração contábil de empresas de diversos ramos 

de atividade, emitindo relatórios legais e gerenciais, bem como a geração de arquivos. Possui 

flexibilidade na composição do histórico dos lançamentos e proporciona agilidade no controle 

de baixa de títulos a pagar e a receber.

NUNCA FOI TÃO FÁCIL FAZER A GESTÃO  
CONTÁBIL DO SEU ESCRITÓRIO!
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DIGITAÇÕES

Partidas Dobradas, Múltiplas, Automática, 

Auxiliar, entre outras: são vários formatos 

disponíveis para você realizar os registros 

contábeis de sua empresa. 

CONTROLE DE 
CENTRO DE CUSTOS

Controle todos os custos da sua 

empresa de forma facilitada, com 

possibilidade de envio dos dados 

ao SPED, rateios, relatórios e 

muito mais.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM TEMPO RECORDE

Realize a importação de extratos bancários nos formatos: .OFX, 

.OFC ou .RET, com conciliação automática dos lançamentos já 

existentes na conta selecionada. Essa funcionalidade também 

oferece a possibilidade de criação de regras para execução 

de lançamentos automáticos, conforme dados contidos nos 

extratos como, por exemplo, tarifa bancária. 

Cadastra bens novos e 

depreciados

Calcula a correção e depreciação 
diária e mensal

Permite movimentos de 

incorporação, baixa parcial e baixa 

total

Integra lançamentos para o 
Módulo Contábil online e off-line, 
por bem ou por conta

Revisa a Vida Útil do Bem

Apura impostos IRPJ e CSLL com 

impressão de DARFs

Configura integração de históricos 
(adição, exclusão e compensação) 

Faz escrituração do livro Parte A e B

Integra lançamentos contábeis 
e lucro/prejuízo para Parte A 
do LALUR e lançamentos de 
provisões do IRPJ e da CSLL para 
contabilidade

Apura LALUR com frequência 

trimestral, anual e suspensão/

redução

Faz cópia de Plano Padrão da ANS 

(Agência Nacional da Saúde)

Realiza Fichas Cadastrais e 
Financeiras conforme exigências 
da ANS, visando a geração e envio 
dos dados DIOPS no formato XML

Faz balancetes: Ativo, Passivo, 

Receita e Despesa, com integração 

automática dos saldos contábeis

SPED ECD e ECF 
(Todos os Regimes de Tributação)

Tenha parametrização e geração do SPED Contábil 

de forma simples e ágil. Neste módulo, você gera 

o arquivo ECD e ECF, que é submetido pelo PVA 

(Programa Validador e Assinador) e enviado à base 

de dados da Receita Federal.

• • •

• • •

• •

•

•

•

• •

ATIVO FIXO LALUR ANS
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Integração com o sistema Folhamatic Folha de Pagamento

Comunicação com relógios de ponto via comunicação de rede (modelos específicos)

Importação de funcionários de outros sistemas através de arquivo texto

Automação de todo tipo de horário e parâmetro existente

Atendimento às exigências da Portaria 1.510 do MTE

Abonos por período ou dias específicos das faltas ou atrasos realizados por funcionários 
com identificação dos seus respectivos motivos

Controle de horários fixos, fixo com intervalo flexível, horário flexível mensal, 
parcialmente e totalmente flexível, flexível semanal, composto, sem horário a cumprir e 
horas/aulas

Controle e manutenção de banco de horas

Demonstrativo de manutenção

Multiempresa e multiusuários

Relatório de todas as marcações realizadas pelo relógio eletrônico

Relatórios cadastrais completos

Folhamatic Controle Eletrônico de Ponto

FUNCIONALIDADES

A SOLUÇÃO COMPLETA PARA O CONTROLE DO 
PONTO ELETRÔNICO

O Folhamatic Controle Eletrônico de Ponto permite atualizar todos os horários e parâmetros, 

agilizando o processamento das informações. Além de atender as exigências da Portaria 1.510 

do MTE, o módulo também se comunica com vários modelos de relógio de ponto e/ou sistemas 

de folha de pagamento.
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CONTROLE DE CONTRATOS 
DE SERVIÇOS 

Através desta funcionalidade, o escritório 

passa a ter controle sobre os contratos, 

prazos de vencimento e serviços prestados

DIGITAÇÃO DE VERBAS E 
ADMISSÃO 

Receba dados da admissão de funcionários, 

solicitação de seus clientes e verbas da folha 

de pagamento

CONHEÇA A PLATAFORMA SAGE,  
O SEU ESCRITÓRIO ONLINE! 
CONECTA VOCÊ A SEUS CLIENTES 
E ACELERA SEUS PROCESSOS

A Plataforma Sage, mais do que uma ponte de acesso de seu cliente ao seu escritório, é uma 

plataforma para gestão de escritórios contábeis. Aliada ao Sage Office, a base traz a agilidade que 

você precisa para controle e gestão das rotinas de contabilidade, fiscal, folha de pagamento e gestão 

patrimonial. A Plataforma Sage proporciona ao empresário contábil uma ferramenta que auxilia na 

melhor gestão de seus processos, permitindo elevar a produtividade, reduzir custos e entregar mais 

informações. Os resultados operacionais são entregues digitalmente, aproximando ainda mais o 

contato com seus clientes.

ESCOLHA A 
PLATAFORMA SAGE

Com essa solução web integrada, fica muito 

mais fácil gerenciar o seu escritório de 

contabilidade e se relacionar com os seus 

clientes.

    Eficiência no controle de processos 

    Agilidade na comunicação com os clientes 

    Redução de custos operacionais 

    Integração e centralização de informações
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MÓDULO RELACIONAMENTO

CONHEÇA AS FUNÇÕES DOS 
TRÊS MÓDULOS BASE DA 
PLATAFORMA SAGE

Cada um deles possui funcionalidades 

específicas para facilitar ainda mais a rotina 

do seu escritório e a sua comunicação com 

os clientes

Facilite a integração com o seu cliente, disponibilizando consulta direta no sistema, seja 

de documentos, guias, seja de apontamentos realizados. No portal de relacionamento, 

seu cliente pode solicitar diretamente eventos da folha de pagamento, como admissão, 

afastamento, férias e aviso prévio de funcionários, além de receber os apontamentos de 

horários, reduzindo a margem de erros. Os avisos de pendências, recebimento de protocolos 

eletrônicos e gerenciamento de processos diários estão centralizados.

Otimize as rotinas financeiras do seu escritório com a integração das áreas fiscal e contábil do 

Sage Gestão Contábil ou Sage Office diretamente no módulo de finanças. Nesse módulo, você 

fatura os contratos, gera boletos, envia informações aos clientes por e-mail, gera emissão de 

NFS-e, movimenta a tesouraria a partir do controle de entrada e saída de valores e muito mais.

Tenha mais controle sobre os processos e rotinas de seu escritório com o Sage Tarefas. A 

partir deste módulo você realiza o controle do fluxo de trabalho em um painel bem organizado 

que possibilita o acompanhamento de status de cada tarefa e da produtividade da equipe. 

Além de garantir os prazos de entrega de tarefas, este controle permite ao empresário 

contábil fazer planejamento e cálculo de honorários com maior efetividade, ao ter o custo de 

cada cliente na palma da mão.

MÓDULO FINANÇAS

MÓDULO TAREFAS
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