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1. Apresentação
A Plataforma Sage visa dinamizar os negócios e o fluxo de processos das empresas com ganho de
tempo e maior controle. Através da Plataforma Sage, além de digitar eventos variáveis para a folha de
pagamento, ler publicações e enviar solicitações de serviços, poderá registrar novos funcionários e
consultar os registros dos funcionários já cadastrados, gerar protocolos e controlar as pendências de
documentos para envio a empresa contábil.
Sua empresa ganha tempo e reduz custos com segurança, facilidade e flexibilidade, pois é uma
ferramenta web e depende apenas de uma conexão de internet para ser acessado.
A plataforma Sage foi desenvolvida para acesso em ambiente WEB, com a tecnologia Cloud
Computing (Computação em Nuvem). O armazenamento de dados é feito remotamente por meio da
internet e esses mesmos dados podem ser acessados a partir de qualquer computador, em qualquer
lugar. Basta ter acesso à internet para que o usuário acesse sua base de dados de qualquer local, apenas
utilizando seu navegador de internet, sem a necessidade de um software instalado.
Algumas vantagens da tecnologia de nuvem de computadores:
•

Na maioria dos casos o usuário não precisa se preocupar com sua infraestrutura de hardware e

sistema operacional, sendo requerida apenas para acesso a internet.
•

Atualizações de software automáticas, sem necessidade da intervenção do usuário.

•

O usuário reduz seus custos com manutenção de redes físicas e aquisições de softwares.

•

Infraestrutura para acessar a tecnologia de nuvem é mais enxuta do que a estrutura habitual.

•

Compartilhamento de informações entre usuários é facilitado pelo conceito de armazenamento.
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1.1.

Primeiro Acesso

Para acessar o Portal de Relacionamento digite o seguinte link informado pela empresa contábil
em uma página da internet. O padrão utilizado é:
http://www.gestao.sage.com.br/nomedoescritóriocontábil

Digite o login e a senha e clique no botão Login para acessar o portal.
O login é o e-mail do usuário e a senha inicial é definida pela empresa contábil (Caso ainda não
tenha o seu login, entre em contato agora mesmo com a empresa contábil). Em seu primeiro acesso, será
solicitada a alteração da senha. Esta alteração ocorre periodicamente por medida de segurança.
A nova senha deve conter, no mínimo, 6 (seis) caracteres e 3 (três) dos 4 (quatro) grupos de
caracteres abaixo:
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- Letras maiúsculas (A a Z);
- Letras minúsculas (a a z);
- Algarismos (0 a 9);
- Caracteres não alfabéticos (!, @, $, _,-,*).
Marque a opção “Lembrar meu login”, para que no próximo acesso, o campo login já venha
preenchido com o último e-mail acessado.
Caso tenha esquecido sua senha, clique em Esqueci minha senha. Na tela de Recuperação de
Senha, informe o e-mail utilizado para acessar o Portal.
Ao informar um e-mail não cadastrado para acesso ao Portal, o sistema acusará login inválido.
Neste caso entre em contato com a empresa contábil.
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1.2.

Conhecendo a Plataforma Sage

Na área de trabalho da Plataforma Sage você ira encontrar tudo o que precisa.
Em Mensagens do seu contador para você, temos os avisos, publicações , pendências
encaminhadas e suas certidões negativas.
Em Aqui você pode, é possível efetuar a digitação de verbas da folha de pagamento, admitir os
funcionário, solicitar serviços e relatórios, admitir os diretores e Protocolar todos os documentos.

1.2.1.

Seleção de Empresa de Trabalho

No menu superior, ao clicar na Razão Social da empresa selecionada para trabalho, selecione
outra empresa de trabalho ou estabelecimento. Conforme a empresa selecionada, as informações
contidas nas funções serão alteradas.
Você terá acesso a uma empresa ou a um grupo de empresas para fazer as solicitações,
digitações, publicações, consultas e entre outras ações disponíveis no portal.
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1.2.2.

Sair do sistema/Minhas Configurações

Ao clicar sobre o seu usuário, você verá as opções “minhas configurações” e “sair”

Em “Minhas configurações”, você poderá selecionar a empresa de trabalho padrão, para que
todos os acessos à plataforma abram nesta empresa.

Em “Troca de Senha”, se houver a necessidade de alterar a sua senha de acesso a Plataforma
Sage, informe o seu login, a senha atual e a nova senha que deseja utilizar para acesso.
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Em “Preferências”, se desejar receber e-mails quando houver novas mensagens e
movimentações das pendências, selecione as opções correspondentes a essas ações..

Para sair do sistema, basta clicar sobre o seu usuário e em Sair.

1.2.3.

Academia Sage

Na opção de ajuda do sistema, você terá acesso rápido a Academia Sage, nossa Plataforma de
Ensino à Distância. Basta selecionar “Academia Sage” para que seja redirecionado aos seus
treinamentos online.

1.2.4.

Retornar a Tela Principal.

Para retornar a tela principal do sistema após selecionar qualquer uma das funções, basta clicar
no ícone da Plataforma Sage na Barra de Acessos.
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1.2.5.

Acessos Rápidos.

Para acesso rápido das rotinas de: “Solicitações”, “Informações das verbas por funcionários” e
“Admissão de funcionários”, basta passar o mouse sobre a logo da Plataforma Sage situada na parte
superior da tela, que as opções serão mostradas.,
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2. Configurações
2.1.

Usuários

Em Usuários, você poderá cadastrar funcionários para acesso à Plataforma Sage. Basta informar
o nome, e o e-mail do funcionário, definir uma senha e gravar.

Na opção “Permissões”, escolha quais empresas o funcionário cadastrado terá acesso..
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3. Relacionamento com o Contador – Mensagens
do seu contador para você.
3.1.

Avisos

Apresenta os avisos do sistema encaminhados do seu contador para você, como por exemplo,
reabertura de movimento da folha de pagamento na qual você solicitou ao escritório contábil.
Para ver os detalhes, clique sobre o “aviso” ou “ Ver todos”.

3.2.

Publicações Recebidas.

Nesta rotina é possível visualizar as mensagens com anexos ou comunicados enviados do
escritório de contabilidade para você, como por exemplo, Guias dos tributos para pagamento ou
alterações de contrato social, podendo ter data de vencimento ou exigência da devolução dos
documentos.
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Para consultar os detalhes de uma Publicação, clique na linha desejada.
Para verificar todas as Publicações, clique em “ver todos” na rotina específica para consulta,
utilize os filtro e ações referente às Publicações..

Na tela de pesquisa de publicação temos as seguintes informações:
Data da Publicação: data que o escritório enviou a mensagem;
Código: sequência da mensagem;
Assunto: descrição resumida do tema a ser tratado na mensagem;
Adicionais: apresenta a informação de anexos da mensagem como arquivos para download.
Vencimento: Tratando-se de guias ou documentos que possuem data de vencimento, esta será
apresentada nesta coluna;
Devolver até: a data limite para devolução é apresentada já na tela de pesquisa, facilitando a
verificação das publicações que contenham documentos com esta exigência;
Destaque para devoluções em atraso: se houver uma publicação que exija devolução, a linha
ficará amarela, se o houver devolução em atraso a linha ficará vermelha;
Situação: apresenta a situação atual da devolução de documentos: no prazo, em atraso ou
devolvido. Quando não há exigência de devolver, não é exibida nenhuma informação.
Mensagem: apresenta o corpo da mensagem enviada.
Para ver os detalhes da publicação clique sobre a mesma.

No quadro publicações, são apresentadas as informações da publicação. E, em detalhes da
publicação, é possível visualizar a mensagem completa.
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Para efetuar uma devolução de publicação, clique no ícone com as duas flechas, o qual habilitará
as opções. Preencha todos os campos em negrito e as informações solicitadas. Após, clique em salvar
para que a opção Enviar fique disponível.

Ao clicar no botão ‘Enviar’, será criado um protocolo, que trará a situação como resolvida, como
também, as informações da ultima atualização.

3.3.

Pendências a Resolver

O Quadro Pendências a Resolver, apresenta as pendências de documentos e outros assuntos da
sua empresa com a empresa contábil, por exemplo: aviso sobre a não leitura de uma publicação
importante, pendência de pagamento ou envio de comprovante, entre outras. As pendências não
resolvidas aparecem com destaque em vermelho.

Ao clicar sobre a pendência, serão apresentados os detalhes das pendências.
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Para Resolver a pendências, clique no Botão Resolver.

Selecione o Tipo de Documento, informe uma descrição, anexe os documento a serem enviados e
preencha os demais campos. Esta ação gerará um protocolo.

Após resolver a pendência, clique em Resolver e Enviar. A pendência gerará um
protocolo, o qual ira aparecer com a situação resolvida
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Os detalhes das pendências serão visualizados em movimentação, após a seleção da
movimentação.

3.4.

Minhas Certidões

Em Minhas Certidões visualize todas as suas certidões negativas de debito.

Na tela trará a quantidade das certidões Regulares, Irregulares e Vencidas. Clique em Ver todos
para abrir o Painel CND.
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No Painel tenha uma visão ampla da situação de todas as suas certidões.
Para visualizar as suas certidões basta clicar em Visualizar.

Todas estas rotinas também estão disponíveis no menu:
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4. Aqui você pode../ Informações da folha de
pagamento (eSocial)
4.1.

Informar Verbas da Folha de Pagamento

Nesta rotina, são informados os eventos variáveis dos funcionários como horas extras, faltas,
vales, entre outros. Você poderá selecionar a opção de digitação por eventos ou por funcionários.

Os valores das verbas digitadas são salvos automaticamente. Ao sair do sistema ou trocar a
empresa de trabalho, as informações digitadas permanecerão inalteradas.

Nos filtros de pesquisa, o campo mês vira preenchido com o mês de digitação em aberto, ou seja,
o mês que ainda não foi finalizado.

Escolha a forma de digitação por funcionário ou eventos. Após concluir o preenchimento devese finalizar o movimento, clicando no opção Enviar dados ao Contador.
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Ao finalizar, o escritório receberá estas informações para então efetuar o tratamento da folha de
pagamento.
Os dados informados poderão ser consultados e impressos a qualquer momento Você pode
consultar a qualquer momento e imprimir os dados que informou ao escritório para conferência com a
folha.

O botão Solicitar Reabertura deve ser utilizado quando o movimento for finalizado sem a
conclusão dos lançamentos, por exemplo, a falta de horas extras para algum funcionário, deve solicitar
ao escritório contábil a reabertura para os lançamentos.

4.2.

Admitir Funcionário

Na rotina Admitir Funcionário você pode cadastrar um novo selecionando a opção Novo, ou
efetuar uma pesquisa dos funcionários já cadastrados clicando em Meus Funcionário.

Ao clicar em Meus Funcionários, além da pesquisa, é possível imprimir e cadastrar um novo
funcionário clicando em Nova Admissão.

A rotina Admissão Eletrônica possui apenas permissão de ‘Acesso’, ou seja, não poderão efetuar
alterações nos cadastros, após aceitos pela empresa contábil.
Os funcionários com cadastro não finalizado aparecerão em vermelho, indicando que o registro
não está completo. Você pode alterar e complementar a qualquer momento registros não finalizados.
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Já os registros completos, com todos os campos obrigatórios preenchidos, aparecerão em azul,
indicando que o cadastro foi concluído, mas ainda não foi integrado ao escritório contábil.
Todas as admissões eletrônicas gravam o funcionário com código 0 (zero). Após o escritório
gravá-las, os códigos dos funcionários serão atualizados.
Para registrar um novo funcionário, clique no botão Nova Admissão:
A admissão está dividida em etapas. Só é possível passar para a próxima etapa se as informações
obrigatórias estiverem preenchidas , ou seja, todos os campos em negrito, e clique em Próximo.

As etapas de documento anexos do funcionário e dependentes permite anexar imagens dos
documentos somente se o escritório contábil utilizar o sistema com banco de dados SQLServer.
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Através do botão Anexar documentos é aberta a tela Documentos Digitalizados, onde é possível
carregar imagens nos formatos *.jpeg e *.jpg de todos os documentos exigidos para o registro
funcional(com tamanho máximo de 500 Kbytes por imagem).

4.3.

Solicitações Serviços/ Relatórios

Realize solicitação de férias, emissão de documentos, rescisão, entre outras e acompanhe o
andamento das solicitações.

Ao clicar em Novo, selecione o serviço que deseja solicitar. A empresa contábil define quais
serviços poderá solicitar pela rotina. Para visualizar os serviços clique na Lupa do campo Serviço.
Caso a empresa contábil utilize o Sage Gestão Contábil ou Cordilheira Software Contábil, ao
selecionar os serviços Rescisão e Férias, abrirá o formulário para preenchimento com os dados conforme
a opção.
Após preencher o quadro Informações, informe a data e hora de entrega. Esta informação
auxiliará a empresa contábil no atendimento as demandas.
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Clique em Salvar para habilitar as opções Anexos e publicações Vinculadas, em anexo pode
anexar documentos e envie a solicitação.

O escritório receberá a solicitação e movimentará a mesma. Apresentando alguma
inconsistência, poderá enviar uma mensagem através da solicitação. A informação da movimentação da
solicitação chegará através de um e-mail.
Na tela Resultados da pesquisa, verificará que a solicitação estará em destaque e ao clicar no
ícone da flecha antes do numero da solicitação, abrirá o histórico de mensagem. Para visualizar, clique
em Abrir.
Para responder, clique em Enviar mensagem, preencha o quadro informações e anexe arquivos,
caso possua e clique em Enviar.
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4.4.

Admitir Diretores

Para efetuar os cadastros dos seus diretores, clique em Novo e após, clique em Meus Diretores, para
pesquisar os já cadastrados.

A admissão está dividida em etapas. Só é possível passar para a próxima etapa se as informações
obrigatórias estiverem preenchidas, ou seja, todos os campos em negrito, e clique em Próximo.
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4.5.

Protocolar Documento

Crie, anexe documentos e envie os protocolos para o seu contador. Um protocolo pode ser criado
diretamente pela opção ou através de uma pendência, ao clicar em Resolver a pendência.

Os protocolos podem apresentar uma das seguintes situações:
Não finalizado: situação do protocolo em que o cliente pode efetuar alterações e anexar mais
documentos, pois o envio ainda não foi efetuado;
Enviado: protocolos que foram finalizados e enviados para verificação do escritório;
Pendente: registros verificados pelo escritório e para os quais foi gerada alguma pendência;
Resolvido: protocolos que continham uma pendência, a qual já foi resolvida pelo cliente, mas
ainda não foi verificada pelo escritório;
Conferido: protocolos cujos documentos já foram verificados e foram marcados como
conferidos, ou seja, não possuem problemas;
Cancelado: protocolos que foram cancelados pelo escritório.
Para ver os detalhes do protocolo, clique em sobre o protocolo e em Histórico.

Para ver os detalhes do protocolo, clique em sobre o protocolo e em Histórico.
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Ou clique em Novo para cadastrar um novo protocolo.

Ao salvar, será apresentada a tela para anexar documentos. Preencha as informações solicitadas e
clique em salvar para enviar o protocolo.
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Todas estas rotinas podem ser acessadas também pelo Menu:

Ou
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