
•  Software certificado pela AT

•  Actualização permanente das alterações legais  
e fiscais

•  Emissão e comunicação das guias de transporte à AT

•  Comunicação electrónica do inventário

•  Submissão do ficheiro SAF-T

•  POS optimizado para várias áreas de Retalho

•  Formação especializada

•  Suporte técnico especializado

•  Sistema de fidelização de clientes: sistema  
de pontos, talões de desconto

•  Relatórios de gestão

•  Impressão de etiquetas; leitura de códigos  
de barras

Por 0.43€/dia, dê mobilidade e segurança ao seu negócio,  
com uma solução Sage 

 Supermercados Sapatarias Lojas de roupa Cabeleireiros Talhos e Peixarias Oficinas Livrarias/ 
Quiosques

Mobilidade/ 
Auto-venda

Sage - Especialistas no Retalho

O seu software está de acordo  
com a lei em vigor?
Sabia que até 31 de Janeiro de 2015 tem de comunicar o inventário de 2014?
Sabe qual o tipo de artigos que compôem o stock da sua empresa e que devem  
ser comunicados?

0.43€/
dia



•  Software certificado pela AT

•  Actualização permanente das alterações legais  
e fiscais

•  Emissão e comunicação das guias de transporte à AT

•  Comunicação electrónica do inventário

•  Submissão do ficheiro SAF-T

•  Retenção na fonte para pagamento  
de comissões/serviços

•  100 000 utilizadores

•  Formação especializada

•  Suporte técnico especializado

•  Multiplataforma: Windows, Linux e Android

•  Ambiente de trabalho em ecrã táctil dinâmico

•  Análise de vendas e número de visitas  
por cliente, produtos mais vendidos

•  Gestão completa do negócio via integração  
com back office (gestão das compras, stocks  
e respectivas datas de validade, contas correntes 
com fornecedores, etc.)

Por 0.62€/dia, adquira uma solução para a gestão  
do seu Restaurante, Padaria, Cafetaria, Pastelaria,  
Snack-bar ou Take-away

Sage - Especialistas em Restauração

O seu software está de acordo  
com a lei em vigor?
Sabia que até 31 de Janeiro de 2015 tem de comunicar o inventário de 2014?
Sabe qual o tipo de artigos que compôem o stock da sua empresa e que devem  
ser comunicados?

0.62€/
dia


