Sage X3
O ERP especializado para
o setor agroalimentar.

O Sage X3 é uma solução de gestão empresarial mais rápida, mais intuitiva
e mais adaptável do que outros ERP tradicionais, que ajuda as empresas a
crescerem e a permanecerem competitivas. Esta solução transforma a forma
de gerir operações, processos e pessoas, permitindo-lhe responder mais
rapidamente às necessidades dos seus clientes.
O setor agroalimentar é composto por uma grande diversidade de produtos e atividades, com diferentes
processos e requisitos.
Por essa razão, o Sage X3 incorpora módulos funcionais ajustados a cada micro-setor de atividade, respondendo
às necessidades dos empresários agrícolas que pretendem efetuar uma gestão completa e integrada do seu
negócio: da plantação até à colheita, do embalamento à comercialização, da venda à cobrança.
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Cereais e outros
grãos
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Frutos secos

Plantações de chá

Plantações de café
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Algodão

Laticínios

Produção pecuária

Avicultura
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Os nossos clientes

“O Sage X3 é uma
ferramenta flexível
que proporcionou
a total integração
da informação,
a melhoria da
eficiência e o controlo
total dos custos.”
António Costa, Administrador
da Novarroz, Novarroz – Produtos
Alimentares, S.A.

“Era muito
importante
para nós termos
um sistema de
informação central,
enquanto fonte
única da verdade.”
Giby George, CIO, Al-Dahra
(África do Sul)

Benefícios em destaque
Reduza os custos da sua atividade e cresça
como uma empresa global
•

Determine e preveja os custos das suas operações por propriedade
agrícola, equipamento, subcontratações e pessoas, consoante
as necessidades.

•

Desfrute da integração com equipamentos industriais, tais como
balanças e ponte-básculas, para leitura e cálculo automático de peso e
tara, ou ainda equipamentos de seleção, classificação e embalamento.

Liberte-se de tarefas improdutivas
e automatize as suas operações
•

Garanta a rastreabilidade total dos produtos, desde o ponto de colheita
até ao ponto de consumo, com recolha de detalhes sobre a colheita,
parcela e exploração agrícola.

•

Efetue a gestão de fórmulas de produção e receitas, potência,
subprodutos, múltiplas unidades de acondicionamento, validades,
lotes, entre outras especificidades.

•

Controlo os seus níveis de stock de forma multidimensional. Ex: por
armazém, contentor, palete, ou tipo de embalagem.

•

Efetue o registo, monitorização e controlo dos alergénios e reduza os
riscos de contaminação cruzada.

Simplifique o cumprimento dos requisitos
e obrigações legais
•

Mantenha as suas operações e procedimentos em conformidade legal
e fiscal com uma solução permanentemente atualizada.

•

Centralize e unifique a gestão de fichas técnicas produtivas e de
controlo de qualidade, registando os parâmetros de qualidade
relevantes para cada produto e automatizando as rotinas de controlo
de qualidade.

Melhore a visibilidade sobre o seu negócio,
com mobilidade total
•

Consolide os dados de campo com os dados operacionais e obtenha
análises e previsões em tempo real e a 360º sobre o seu negócio.

•

Monitorize e compare o desempenho das suas explorações agrícolas.

•

Desfrute de uma experiência de utilização uniforme, qualquer que seja o
dispositivo utilizado.
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Sobre o Sage X3
O Sage X3 é uma solução global de gestão implementada em mais de 100 países, e mais de 5.000 empresas.
Estas empresas são apoiadas por 480 parceiros de negócios e cerca de 1300 consultores certificados, que, em
contexto de implementação, ajustam a solução às especificidades de cada cliente.

GESTÃO FINANCEIRA

OPERAÇÕES COMERCIAIS

Contabilidade

Compras

Gestão de ativos

Vendas

Gestão financeira

Stocks e gestão de armazém

Quadros de controlo

Serviço pós-venda

PRODUÇÃO

GESTÃO DE PROJETO

Fichas de produção

Definição de projeto

Planeamento da produção

Execução de projeto

Controlo de qualidade

Folha de atividades

Gestão de não conformidades

Controlo financeiro
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Email: info.pt@widepartner.com
Tel: 808 200 114
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