
Sage XRT
A solução de gestão 
de tesouraria que lhe 
permite uma visão 360º 
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As vantagens do FRP

O que é o FRP (Finance Resource Planning)?

É o conjunto de soluções padrão específicas para direcções financeiras que se integram 
com os sistemas de gestão, permitindo optimizar o capital circulante.
O FRP disponibiliza uma cobertura completa das necessidades do gestor financeiro 
permitindo-lhe: 

 Gerir antecipadamente os seus projectos de investimento;
 Prever qualquer desvio orçamental tendo em conta os compromissos;
 Tomar as decisões de tesouraria dispondo de todas as informações necessárias;
 Controlar a liquidez da empresa integrando todas as saídas a curto, médio e lon-

go prazo;
 Acelerar e garantir a obtenção das contas consolidadas;
 Prever o risco do cliente e adoptar a estratégia de recuperação mais eficaz.

A Solução FRP 
de Gestão de Tesouraria
Uma visão de 360° das suas finanças

 Uma cobertura completa e especializada;
 Integração de todos os módulos num sistema referencial  

 de dados comuns;
 Automatização completa dos processos financeiros;
 Riqueza funcional excelente;
 Utilização e integração simples;
 Cobertura nacional e internacional;
 Relatórios e scorecard.



O Sage XRT Treasury é uma nova solução inovadora que responde às necessi-
dades das direcções financeiras das empresas e dos grupos de dimensão nacio-
nal e internacional.
O Sage XRT Treasury permite-lhe gerir e controlar a gestão de liquidez da em-
presa de qualquer actividade ou localização geográfica.
 

 
O Sage XRT Treasury é uma solução modular e flexível que o acompanha 
diariamente para gerir a tesouraria, controlar o orçamento, reconciliar os mo-
vimentos, gerir cobranças e pagamentos, tratar os riscos financeiros e gerir a 
comunicação bancária.
Com um ou vários módulos, disponibiliza-lhe uma solução totalmente integrada. Os 
dados, a parametrização e o ambiente de trabalho estão optimizados para permitir 
uma visão global e personalizada dos fluxos financeiros.
O Sage XRT Treasury integra-se perfeitamente com o seu sistema de gestão, tanto 
no modo clássico como no modo SaaS, em função das necessidades da sua empresa.

Esta solução disponibiliza um aumento 
do rendimento devido à associação de 
uma ergonomia inovadora e de uma ca-
pacidade funcional única.

 Dimensão internacional: multi-país, 
multi-divisa, multi-banco e multi-
-língua;

 Cumprimento das regras de segu-
rança e rastreabilidade (SOX); 

 Soluções adaptadas à SEPA (Single 
Euro Payment Area)

 Scorecards avançados com os prin-
cipais indicadores de tesouraria

 Análises tridimensionais da infor-
mação

 Base de dados MS SQL Server e Ora-
cle

 Solução disponível no modo clás-
sico ou SaaS com possibilidade de 
conversão;

 Compatibilidade com Windows Vis-
ta e Office 2007.

 

O Sage XRT Treasury é uma solução 
que abrange todas as necessidades da 
empresa no que respeita à gestão de te-
souraria, à elaboração dos orçamentos e 
à reconciliação bancária, além da gestão 
de métodos de pagamento, de transac-
ções financeiras e de riscos financeiros.
Todos os módulos da gama Sage XRT 
Treasury funcionam de forma autónoma 
ou ligados com outros módulos. Desta 
forma, limita as entradas e beneficia-se 
de uma solução totalmente integrada. 
Os dados, os parâmetros e o ambiente 
de trabalho são comuns e optimizados, o 
que permite uma visão global dos fluxos 
de tesouraria.

Uma nova solução para os novos desafios 

Simplicidade e produtividade Solução totalmente modular

A resposta adaptada às necessidades da sua empresa

Principais Vantagens

 Uma integração transparente 
com o sistema;

 Um foco intuitivo da ergonomia, 
centrada no utilizador;

 Ferramentas únicas de 
parametrização;

 Acesso simples aos dados e às 
funções;

 Ferramentas personalizadas 
de relatórios para optimizar a 
tomada de decisão;

 Cumprimento das normas 
de segurança e de 
acompanhamento.

Sage XRT
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Sage XRT Treasury
A solução de gestão de 

tesouraria que lhe permite 
uma visão 360º 

das suas finanças

Principais módulos do Sage XRT Treasury 

Sage XRT Treasury Cash
A gestão de tesouraria em tempo real
Com o Sage XRT Treasury Cash dispõe de 
todas as informações necessárias graças 
a um ambiente de trabalho personaliza-
do. Pode aceder de imediato à ficha inte-
ractiva e personalizada para a tomada de 
decisão. As suas funções de parametriza-
ção e de análise em tempo real propor-
cionam uma visão sintética da posição 
e guiam as suas decisões para optimizar 
diariamente a rentabilidade da empresa.

Sage XRT Treasury Liquidity
Elaboração e acompanhamento  
do orçamento de tesouraria
O Sage XRT Treasury permite-lhe melho-
rar a visibilidade da liquidez a médio e a 
longo prazo. Poderá criar os orçamentos 
de tesouraria, gerar previsões e controlar 
os desvios com base em valores reais. Ao 
integrar-se perfeitamente com o Sage 
XRT Treasury Cash, possibilita análises 
em tempo real dos desvios e aplicação 
directa das acções correctivas. O Sage 
XRT Treasury Liquidity é o melhor parcei-
ro para optimizar os seus rendimentos e 
reforçar o poder negocial com bancos e 
investidores.

Sage XRT Treasury Communication
Sage XRT Treasury Signature
Transferência de dados financeiros  
de forma segura
O Sage XRT Treasury Communication 
oferece um controlo da gestão dos inter-
câmbios com as entidades financeiras, 
mediante transmissões fáceis e sem as-
sistência.
A solução liga-se através da interface 
com os sistemas de informação inter-
nos e externos e proporciona todas as 
vantagens de uma automatização dos 
intercâmbios de dados de forma segura. 
O Sage XRT Treasury Signature, módu-
lo complementar do Sage XRT Treasury 
Communication, é uma solução com-
pleta de gestão da assinatura electrónica 
para gerir os pagamentos com total se-
gurança.

Sage XRT Treasury Payment
A plataforma universal de pagamentos
Dispõe de uma rastreabilidade real das 
suas transacções ao identificar cada eta-
pa do processo de pagamentos. Poderá 
gerir as ordens de pagamento de forma 
eficaz e simples num ambiente total-
mente seguro, multi-banco, multi-for-
mato, multi-país e multi-protocolo.

Sage XRT Treasury Reconciliation
A reconciliação bancária flexível e eficaz
Graças às suas funções avançadas e às 
suas ferramentas de acompanhamen-
to e controlo, este módulo possibilita a 
reconciliação entre registos bancários e 
contabilísticos reduzindo o tempo dedi-
cado às tarefas rotineiras.

Sage XRT Treasury Dealing
Controlo das operações de 
financiamento, investimento, 
operações de câmbio e taxa de juros
Esta ferramenta de gestão e de acompa-
nhamento administrativo das transac-
ções financeiras responde com facilida-
de às suas necessidades. Ao partilhar os 
dados com os outros módulos, o Sage 
XRT Treasury Dealing oferece uma visão 
consolidada e segura das operações fi-
nanceiras a curto, médio ou longo prazo, 
assim como as transacções de cobertura 
de câmbio e taxa de juros.

Sage XRT Treasury Collect
Gerar Cash através da gestão  
de cobranças
O Sage XRT Collect permite reduzir as 
contas a cobrar e ter uma visibilidade 
completa da sua carteira de clientes. Fa-
cilita uma solução rápida dos conflitos de 
cobrança, permite um controlo do risco 
de clientes para optimizar o saldo de te-
souraria e oferece uma reclamação efi-
caz e totalmente automatizada.
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Sage, as soluções que dão mais 
valor à sua empresa
A Sage é líder mundial de soluções de ges-
tão empresarial e serviços com mais de 6 
milhões de clientes no mundo.

As suas soluções são utilizadas por mais de 
13.600 colaboradores, com um canal de 
valor acrescentado de 30.000 parceiros e 
40.000 escritórios e contabilistas. A factu-
ração é de 1.696,5 milhões de Euros.

A Sage XRT, pertencente à área Grandes 
empresas do Grupo Sage, está especiali-
zado em soluções FRP (Financial Resource 

Planning), principalmente em soluções de 
gestão de tesouraria, cobranças, riscos fi-
nanceiros e comunicações bancárias.

As soluções da Sage XRT integram-se com 
os principais ERPs do mercado, estando 
baseadas numa arquitectura web e con-
tam com total interoperabilidade, per-
mitindo realizar operações com qualquer 
banco do mundo, controlando e gerindo a 
sua posição financeira, e permitindo redu-
zir o seu capital circulante, optimizando a 
tesouraria.


