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SAGE ERP X3

CONSULTE A NOSSA BROCHURA [PDF]

FÁCIL UTILIZAÇÃO E RÁPIDA IMPLEMENTAÇÃO.
A SUA NOVA FERRAMENTA DE GESTÃO INTEGRADA.

Integrar diferentes legislações, 
moedas e línguas para apoio à 
expansão internacional.

Exportar diretamente os 
dados e gráficos para Excel e 
PowerPoint com atualização 
através de um clique e 
integração dinâmica com o 
Microso� O�ce.

“Sendo a maioria das empresas 
exportadoras em Portugal, PMEs, a Procensus 
resolveu reforçar a sua oferta para esta área, 
e a sua aposta foi no Sage X3, o ERP ideal para 
as empresas exportadoras de crescimento acelerado. 

Hoje em dia com o aumento da complexidade 
operacional e a presença em diversos mercados, 
as empresas necessitam de um ERP que seja 
acessível em toda a parte (ERP full mobile), e 
preparado para cumprir os requisitos legais e de 
negócio de todos mercados onde estão presentes 
(multi legislação e multi lingue).”

- Bruno Marques, PROCENSUS

A PROCENSUS recomenda o ERP Sage X3 
para as empresas exportadoras pelas
seguintes razões:

É um ERP com uma Base de dados única. 
multi-empresas, multi-localizações, 
multi-lingue e multi-legislação.

É um ERP full web, multi-device 
(corre em qualquer dispositivo) e 
multi-browser (corre em qualquer browser).

Tem um dos interfaces gráficos mais 
avançados e simples do mundo (processos 
visuais) que permite acelerar 
significativamente a adoção por parte dos 
utilizadores, maximizando o valor para o 
cliente e reduzindo drasticamente os 
tempos de implementação.

Gerir as diferentes áreas da 
sua empresa com interligação 
de dados.

Realizar análises e 
operações em tempo real 

e em qualquer local.

Consultar e gerir vendas, 
compras, stocks, faturas e 

ativos com uma experiência 
100% WEB, Multi-browser & 

Multi-device.

FOCO

- MOBILIDADE
- FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO 

(USER FRIENDLY)
- RAPIDEZ DE ADOÇÃO 

- FLEXIBILIDADE
- NEGÓCIO INTERNACIONAL

COM UMA ÚNICA PLATAFORMA, A SUA EMPRESA PODE:

SAGE X3
O ERP ideal para 

PMEs exportadoras!

1.

2.2.

3.

É um ERP muito flexível e a sua facilidade 
de personalização permite a adaptação 
rápida a novos processos.

4.

Traz várias apps standard (lançar despesas, 
consultar stock, aprovar documentos, gerir e 
controlar vendas, etc), que permitem agilizar 
e tornar móveis algumas das tarefas mais 
relevantes das empresas.

5.

Funcionalidades out of the box: um motor de 
workflows, um mini CRM e um mini DMS! 
Não são funcionalidades ou módulos extra!”6.

Veja o nosso vídeo de 1min e agende 
em bruno.marques@procensus.pt, 
sem qualquer compromisso, uma 

demonstração.

O QUE É
UMA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO 
EMPRESARIAL (ERP), WEB-BASED, QUE 

GARANTE O ACESSO A TODA A INFORMAÇÃO 
RELEVANTE DE GESTÃO EM TEMPO REAL, 

ONDE QUER QUE ESTEJA.

PARA QUEM

- PME’S EM EXPANSÃO, IDEAL PARA 
EMPRESAS EM RÁPIDO CRESCIMENTO 

E EM EXPANSÃO INTERNACIONAL!
- INDÚSTRIA

- AGRO INDUSTRIA 
(VINHOS, HORTOFRUTÍCOLA E AZEITES)

- ENGENHARIA
- DISTRIBUIÇÃO
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