INTEGRAÇÃO SAGE
COM O SEU E-COMMERCE

SMARTCONNECT
O SmartConnect é um connector universal para lojas de e-commerce online, que
integra de forma rápida e segura todas as transações online (com o Prestashop,
Magento, Virtuemart, OpenCart, WooCommerce) diretamente com o Sage Retail e
Sage Gestão Comercial.
É uma aplicação de instalação rápida e fácil no computador onde corre o software de
faturação, que monitoriza de perto qualquer compra ou alteração feita na loja online,
e importa essa informação para o seu software de gestão, traduzindo a informação
para a devida faturação ou gestão de encomenda.
O Smartconnect está também preparado para monitorizar todas as alterações a
nível de produto, imagens de produto, novos produtos, utilizadores, movimentos e
atualizações de níveis de stocks, disponibilidades de produto, e muito muito mais

Compatibilidades:
A aplicação está disponível para as principais lojas de e-commerce: Prestashop, Magento (brevemente), Virtuemart (brevemente), Opencart (brevemente), WooCommerce (brevemente).

FUNCIONALIDADES DO SMARTCONNECT
•

•

•

Compatibilidades
O SmartConnect é 100% compatível com
Prestashop, e garante a sincronização estável,
segura e fluída de dados com o Sage Retail, Sage
Gestão Comercial; versão superior ou igual a
2016.01.01. Requer o modulo X – API/Extensibilidade.

•

E-Commerce ready
Toda a informação que é sincronizada entre o
SmartConnect e as lojas de e-commerce tais
como, dados e descrições dos produtos, categorias e famílias de produtos, e imagens, são
SEO ready e preparadas com a sintaxe e código
markup correta, para que o seu website seja user
friendly e também search engine friendly.

Fácil de instalar
O SmartConnect é fácil de instalar, configurar e
utilizar. Desde o momento do pedido do seu software, até ao início da sua utilização, terá sempre a
garantia de um processo intuitivo, documentação
fácil de interpretar, e o acompanhamento profissional de um dos nossos técnicos, sempre que
precisar.

•

Fácil de usar
Tendo em conta que todos os processos de
sincronização de dados do SmartConnect são
automatizados, o utilizador ficará apenas encarregue de fazer o que sempre fez de melhor; gerir
o seu programa de faturação.

Sincronização segura de dados
A sincronização de dados como informação
sobre Clientes, NIF e respetiva validação, forma
de pagamento da encomenda, novas encomendas, atualização de encomendas, atualização de

gestão de stocks, variações de produtos tais como
cores e tamanhos, e sincronização de imagens de
produtos e categorias, são feitos de modo totalmente seguro entre a plataforma de e-commerce
e o Sage.

VERSÕES DISPONÍVEIS
O software SmartConnect desenvolvido pela SmartDigit está disponível sob o formato SaaS. Para sua comodidade, os pagamentos da licença de utilização poderão ser efetuados sob a forma de débito direto, para
qualquer das seguintes 4 versões:

Versão Light

Versão Advance

Versão Premium

Indicado para B2C

Indicado para B2C

Indicado para B2B e B2C

Sincronização de produtos e imagens
Sincronização de preços e I.V.A.
Sincronização de Famílias, SKU e EAN
Importação de encomendas
Importação de Clientes

Sincronização de produtos e imagens
Sincronização de Clientes por NIF
Sincronização de preços e I.V.A.
Sincronização de Famílias, SKU e EAN
Importação de encomendas
Importação de Clientes
Produtos variáveis (Cores, Tamanhos)

Sincronização de produtos e imagens
Sincronização de Clientes por NIF
Sincronização de preços e I.V.A.
Sincronização de famílias, SKU e EAN
Importação de encomendas
Importação de Clientes
Produtos variáveis (Cores, Tamanhos)
Estados de encomendas
Validação de pagamentos
Tiers de Clientes

Versão Enterprise
Indicado para B2B e B2C

A versão enterprise inclui de base todas as opções da versão Premium, e ainda a inclusão de opções totalmente personalizadas e desenvolvidas especificamente para o seu negócio.

smartdigit.pt/smartconnect

Para mais informações consulte o seu parceiro Sage.

