Contacte:
comercial@eio.cat
972271868

Factura electrònica
Pack SAGE 50
Descripció de la solució:

Amb Sage 50 podràs gestionar i digitalitzar els processos de la teva empresa. Automatitza la
generació de factures, porta la comptabilitat, sincronitza bancs, treballadors, factures,
compres, i moltes coses més, de la manera més fàcil possible, complint amb els màxims
estàndards legals. S'ajusta a autònoms i a pimes. La solució inclou la llicència de Sage 50 per a
1 any el servei d'instal·lació, configuració i formació inicial.
La solució pot estar ubicada en local o al núvol.

Segments:
•
•
•

Segment III (menys de 3 empleats)
Segment II (3-9 empleats)
Segment I (10-49 empleats)

Es garanteix el compliment dels requisits indicats per a la categoria.
•
•
•
•
•
•
•
•

Factures en format estructurat: tindràs la possibilitat emetre factures en formats
estructurats, almenys en format FACTURA-E, per a facilitar el seu tractament
automatitzat.
Factures il·limitades: podràs emetre un nombre il·limitat de factures.
Clients il·limitats: tindràs la capacitat d'enviar factures a un nombre il·limitat de
clients.
Productes o serveis il·limitats: podràs crear un nombre il·limitat de productes i/o
serveis facturables dins del catàleg.
Enviament de factures per correu electrònic: la solució et possibilitarà trametre
factures directament per correu electrònic.
Personalització de factures: les factures seran personalitzables, incloent-hi la
selecció del teu logotip.
Còpia de seguretat periòdica: podràs realitzar còpies de seguretat, amb
possibilitat d'una periodicitat diària.
1GB Emmagatzematge/Històric de factures: tindràs un emmagatzematge de, com
a mínim, 1GB per a les factures.

•
•
•

Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar de APIs o Web
Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de
dades de manera manual.
Control de venciment de les factures: tindràs un sistema de control del venciment
de les factures.
Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en
concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial
decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació.

Preus:
Llicència a partir de 498,00 € /any (primer usuari pack Essentials)
Configuració :
Segment III, des de 600,00€
Segment II, des de 600,00€
Segment I, des de 300,00€

Essentials
Amb suport estàndard
LOCAL: 41,50€/usuari mensual, 9,00€
successius
CLOUD:75,00€/usuari mensual,
40,00€ successius
Instal·lació en local o al cloud
Factura electrònica
Multipunt i multi empresa
Comptabilitat integrada
Gestió de cobraments,
pagaments i estoc
ü Gestió d’articles
ü Models d’IVA
ü
ü
ü
ü
ü

Standard
Amb suport extra
LOCAL: 98,25€/usuari mensual,
10,50€ successius
CLOUD: 139,00€/usuari mensual,
42,00€ successius
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Instal·lació en local o al cloud
Factura electrònica
Multipunt i multi empresa
Comptabilitat integrada
Gestió de cobraments,
pagaments i estoc
Gestió d'articles
Models d’IVA
Informes configurables
Assentaments comptables
Models d’ IRPF

Premium
Amb suport complert
LOCAL: 147,42/usuari mensual,
13,75€ successius
CLOUD:189,00€/usuari mensual,
45,00€ successius
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Instal·lació en local o al cloud
Factura electrònica
Multipunt i multi empresa
Comptabilitat integrada
Gestió de cobraments,
pagaments i estoc
Gestió d’articles
Models d’IVA
Informes configurables
Assentaments comptables
Models d’IRPF
Certificacions d’obra
Comptabilitat pressupostaria

SP4i
Descripció de la solució:
Si ja tens el Sage 200, aquest mòdul és per a tu. Moltes empreses i pimes tenen dificultats per
adaptar els seus sistemes de facturació i comptabilitat a les exigències formals de les factures
electròniques que s'han d'implementar per treballar amb les administracions públiques.
Amb Sage 200 i el mòdul SP4i (Service Provider For E-Invoices) no t'hauràs de preocupar pels
formats mai més. Amb aquest motor de facturació podràs enviar i rebre factures amb totes les
garanties de complir amb les teves obligacions relacionades amb la facturació electrònica.

Segments:
•
•
•

Segment III (menys de 3 empleats)
Segment II (3-9 empleats)
Segment I (10-49 empleats)

Es garanteix el compliment dels requisits indicats per a la categoria.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Factures en format estructurat: tindràs la possibilitat emetre factures en formats
estructurats, almenys en format FACTURA-E, per a facilitar el seu tractament
automatitzat.
Factures il·limitades: podràs emetre un nombre il·limitat de factures.
Clients il·limitats: tindràs la capacitat d'enviar factures a un nombre il·limitat de
clients.
Productes o serveis il·limitats: podràs crear un nombre il·limitat de productes i/o
serveis facturables dins del catàleg.
Enviament de factures per correu electrònic: la solució implantada per l'Agent
Digitalitzador de la teva elecció et possibilitarà d’emetre factures directament per
correu electrònic.
Personalització de factures: les factures seran personalitzables, incloent-hi la
selecció del teu logotip.
Còpia de seguretat periòdica: podràs realitzar còpies de seguretat, amb
possibilitat d'una periodicitat diària.
1GB Emmagatzematge/Històric de factures: tindràs un emmagatzematge de, com
a mínim, 1GB per a les factures.
Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar de APIs o Web
Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de
dades de manera manual.
Control de venciment de les factures: tindràs un sistema de control del venciment
de les factures.
Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en
concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial
decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació.

Preus:
StartPack : 900,00 €
Llicències a partir de 500,00 € /any fins a 3.600,00 € /any
Configuració :
Segment III, des de 600,00€
Segment II, des de 600,00€
Segment I, des de 300,00€

