
Sage XRT
O Sage XRT é a solução de gestão de tesouraria e comunicação 
bancária, que permite às empresas de média e grande dimensão 
otimizar a gestão do seu fundo de maneio, automatizar as suas 
operações de tesouraria e monitorizar a liquidez geral.

Sage XRT 
SaaS
Mobilidade e segurança  
na gestão de tesouraria

Solução

A nossa ambição 

Ajudar as empresas a melhorar o seu desempenho financeiro 
e reduzir as suas necessidades de fundo de maneio, através da 
simplificação dos processos de liquidez, riscos, comunicação 
bancária e gestão de pagamentos.
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Arquitetura funcional Conceito

A infraestruturaXRT Business Exchange

• Pagamentos
• Cobranças
• Assinatura eletrónica

XRT Treasury / Advanced

• Cash management
• Orçament. de tesouraria
• Instrumentos financeiros

• Reconciliação bancária
• Risco cambial

Entidades Bancárias  
e mercados financeiros

Sistemas 
ERP

O Sage XRT em modelo de Software as a Service (SaaS) combina 
todo o potencial da solução Sage XRT tradicional com as 
vantagens e benefícios associados tipicamente às soluções 
baseadas na cloud. Disponível em regime de subscrição, 
o Sage XRT SaaS é disponibilizado num ambiente virtual 
dedicado, 24h/7 dias por semana.

O Sage XRT é disponibilizado num Data Center distribuído por 
3 localizações (Porto, Lisboa e Cadaval), com um elevado nível 
de disponibilidade, segurança e desempenho.

O acesso pode ser efetuado através de uma ligação de internet 
segura ou via VPN.

Segurança Física  
e Lógica

Alta 
disponibilidade

EscalabilidadeOperações 24x7

Monitorização

Certificações  
ISO

1

2

34

5

6

Benefícios

Mobilidade
Disponibilidade 24/7, acesso em qualquer 
local e equipamento com acesso à internet

Investimento reduzido e escalável
Subscrição mensal – Pay as you go: ajuste dos 
recursos consoante as necessidades

Segurança
Solução alojada em datacenter certificado, 
num ambiente virtual dedicado

Implementação rápida
Implementação mais rápida, com 
comunicações bancárias pré-configuradas
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Níveis de serviço

Em modelo SaaS, o Sage XRT está disponível em ambiente 
hosted single tenant, com 3 níveis de recursos distintos.

Características comuns:
• Virtual Data Center com recursos dedicados
• Gestão e monitorização da infraestrutura, sistema, 

comunicações e aplicações
• Suporte de infraestrutura 24x7, 365 dias por ano
• Full backup diário

Nível oferta Características solução Recursos

XRT SaaS
Nível 1

 · SBE (comunicação)
 · Reconciliação
 · Treasury
 · Decisões financeiras

 · 15 sociedades
 · 5 utilizadores
 · 75 contas bancárias
 · 25 bancos

SQL Server, 6vCPU, 20GB
RAM, 200 GB disco SSD

XRT SaaS
Nível 2

 · SBE (comunicação)
 · Contab
 · Reconciliação
 · Treasury
 · Decisões financeiras

 · 80 sociedades
 · 10 utilizadores
 · 225 contas bancárias
 · 50 bancos

SQL Server, 8vCPU, 24GB
RAM, 400 GB disco SSD

XRT SaaS
Nível 3

 · SBE (comunicação)
 · Contab
 · Reconciliação
 · Treasury
 · Decisões financeiras

 · Signatures
 · 80 sociedades
 · 10 utilizadores
 · 225 contas bancárias
 · 50 bancos

SQL Server, 10vCPU, 32GB
RAM, 500 GB disco SSD

Serviços opcionais
Serviço de monitorização aplicacional Sage XRT

SAGE XRT SAAS 3



©2022 The Sage Group plc or its licensors. Sage, Sage logos, 
Sage product and service names mentioned herein are the 
trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other 
trademarks are the property of their respective owners.

Para mais informações, visite: 
www.sage.com/pt-pt

https://www.sage.com/pt-pt/
https://www.linkedin.com/company/sage-software/
https://www.facebook.com/SagePortugal
https://www.youtube.com/user/SagePortugal
https://twitter.com/sageportugal

