Gestão Financeira de Projetos
Add-on

A Gestão Financeira de Projetos é um add-on da Sage 100cloud, concebido
especificamente para as empresas cujo negócio passa pela execução de projetos,
prestação de serviços especializados, ou ainda pelo fornecimento de soluções chave
na mão.

Controlo da rentabilidade e da execução
Com este add-on, a Sage 100cloud permite às empresas aumentarem a sua eficiência no controlo da
execução financeira dos seus projetos, partindo de uma classificação e desagregação prévia do projeto,
em termos de gastos e rendimentos esperados.

Visibilidade em tempo real
A garantia de dados em tempo real sobre a rentabilidade prevista e atual de cada projeto permite tomar
decisões mais rápidas e eficazes, para corrigir desvios nos gastos, ou potenciar eventuais ganhos
adicionais.

Integração total de processos
A integração da gestão de projetos com os restantes processos logísticos e comerciais suportados na
Sage 100cloud aumenta a transparência em toda a Organização, dispensando a utilização de ferramentas
externas para monitorizar o estado de cada projeto.
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Funcionalidades principais
•

•

Integração com os processos de venda,
compra e stocks, permitindo a
classificação das movimentações por
projeto
Caracterização dos projetos, em termos
de gastos e rendimentos esperados,
desagregados e classificados de acordo
com as necessidades da empresa

•

Classificação específica de gastos e
rendimentos do projeto

•

Imputação direta de despesas
operacionais e outros gastos aos items
do projeto

•

Assistente de classificação automática
de artigos, em função da classificação de
gastos e rendimentos adotada na gestão
de projetos

•

Gestão de estados do projeto, permitindo
identificar os projetos por iniciar, em
execução e finalizados.

•

Associação de documentação e outros ficheiros ao
projeto, via arquivo digital

•

Acompanhamento do estado financeiro do projeto
através de consultas em ecrã, relatórios, KPI ou
gráficos disponíveis em dashboard

•

Viabilidade de funcionalidades e desenvolvimentos
específicos, para uma adequação máxima às
necessidades da empresa - extensibilidade via
Software Development Kit (SDK)

Monitorização mais efetiva da rentabilidade dos projetos

Visibilidade melhorada do estado de cada projeto e da respetiva execução financeira

Maior controlo sobre gastos e consumos

Processos empresariais integrados e partilhados entre todos os departamentos

Maior eficiência e transparência em todos os níveis da empresa

A Gestão Financeira de Projetos é um add-on exclusivo da Sage 100cloud.
Para mais detalhes sobre este add-on, contacte a Sage ou o seu parceiro.
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