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Controle e aumente a eficiência de sua operação de exportação reduzindo riscos e mantendo a 
integridade e rastreabilidade das operações.

Para quem?
O módulo de exportação é destinado a apuração e ao acompanhamento completo de todos os 
procedimentos de exportação da sua empresa. Ele controla desde os processos de entrada de 
mercadorias a serem exportadas até as entregas aos destinatários finais no exterior.

Ele disponibiliza diversos recursos para o gerenciamento total dos documentos de exportação, 
que incluem o início dos pedidos, o acompanhamento dos processos, a emissão dos 
certificados, notas fiscais e o fechamento final do processo.

As ferramentas deste módulo foram desenvolvidas para solucionar e agilizar todas as etapas 
das operações de exportação da sua empresa, e oferece total controle financeiro. Esse módulo 
é destinado totalmente a empresas que atuam no ramo de importação/exportação e tem por 
objetivo gerenciar as compras realizadas no exterior.

Exportação de resíduos?
O SAGI ajuda você.
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Cadastro de Navios: 
Aqui é onde será cadastrado todos os navios utilizados. Para que o 
cadastro seja salvo é preciso informar o nome do navio, a idade e 
a data de fabricação do mesmo. Depois de cadastrado é possível 
alterar ou excluir o navio.

Cadastro de Porto:
Para cadastrar o porto basta informar o nome do porto desejado. 
Se desejar receber um e-mail informando toda vez que tiver 
movimentação nesse porto, é possível solicitar nessa aba.

Cadastro de Moedas:
O módulo de exportação permite que o usuário efetue contratos em 
Real (R$) e Dólar (USD). Nessa ferramenta o usuário também pode 
buscar a cotação atualizada do dólar. 

Cadastro de Packing:
O Packing List é a lista de containers a serem utilizados nas 
exportações. Através desse cadastro é possível acompanhar os 
containers em uma exportação.

Cadastro de Contratos:
O contrato é uma das peças-chaves do módulo de exportação. 
Através do contrato a empresa vai acompanhar a quantidade que já 
foi entregue de produtos para o seu cliente, as invoices envolvidas 
no contrato e as demais informações pertinentes a exportação 
realizada.

Cadastro de Invoice:
A Invoice substitui a nota fiscal, então ao ser lançada é ela que vai 
gerar as contas a receber referente ao contrato de exportação.  
No cadastro da invoice é necessário informar os principais dados 
da Invoice. Exemplo: O número da invoice, a filial desejada, data EE, 
data de início do carregamento e data de embarque.

Principais áreas do módulo:
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Financeiro Exportação
• 
• 
•
• 
•
•

Cadastrar Titulos a Pagar/Receber de Exportação;

Receber Vários Titulos/Boletos de Exportação;

Adiantamento de Clientes de Exportação;

Banco;

Estorno/Reimprimir Financeiro Exportação;

Relatórios de Exportação.
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O módulo de exportação apura e 
acompanha todos os procedimentos 
de exportação

Benefícios do módulo
O módulo de exportação é voltado para atender empresas que operam no comércio externo, 
seja como exportadores, importadores ou ambos. Com ele, você gerencia todo o processo 
logístico, comercial, relações com fornecedores, pagamentos e recebimentos além do 
planejamento e previsão de custos, tudo de forma integrada com o ERP da sua empresa.

No módulo de Exportação, você gerencia passo a passo as suas vendas no mercado externo, 
ajudando sua empresa desde a negociação com clientes até a efetivação da venda, a entrega da 
mercadoria e o recebimento da fatura. O processo começa quando você registra um pedido de 
exportação.

Com o Sagi, você mantém uma tabela de preços que permite gerenciar suas margens, de acordo 
com o destino da carga. Dessa maneira, você tem um controle do seu preço mínimo, para que 
sua empresa possa ter mais assertividade na negociação, oferecendo o melhor preço possível, 
sem sacrificar a rentabilidade da venda.

O módulo de exportação permite fazer a gestão de todos os documentos e certificados 
relevantes para o processo de exportação da sua carga, para que você tenha tudo salvo 
quando precisar.

As ferramentas deste módulo foram desenvolvidas para solucionar e agilizar todas as etapas 
das operações de exportação da sua empresa, e oferece total controle financeiro, de comissões, 
de embarques, de pagamentos e de recebimentos.



Quer saber mais sobre todas as 
funções deste módulo e saber como 

ele irá ajudar a sua empresa?
Entre em contato conosco!

https://www.facebook.com/sygecom
https://www.linkedin.com/company/sygecominformatica/
https://www.instagram.com/sygecom/
https://www.sygecom.com.br/

