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O Sagi faz
para você.

Seguro e inteligente.

Com SAGI Mobile, você aprova
pedidos de qualquer lugar.
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Sagi Mobile

Existe a possibilidade de controlar 
a empresa via aplicativo mobile?
Foi-se o tempo em que um profissional precisava 

ficar o tempo todo preso a uma mesa para 

conseguir executar suas atividades. Com o SAGI 

Mobile, a realidade é outra, pois o sistema pode 

ser acessado de qualquer dispositivo, facilitando 

a gestão e trâmite de informações em tempo real. 

Comece agora mesmo a utilizar o 
aplicativo SAGI MOBILE.
Com o nosso aplicativo, é possível tomar decisões 

de qualquer lugar, acessando as principais 

informações da sua empresa no celular ou tablet. 

Muitas vezes os gestores das empresas estão em 

viagem, visitando clientes, resolvendo problemas 

ou até mesmo no trânsito e precisam acessar as 

informações da sua empresa de onde estiverem. 

Foi pensando nisso que a Sygecom Informática 

desenvolveu uma versão mobile para o sistema 

SAGI. 

O Sagi Mobile é destinado para empresas de 

reciclagem, sucata e gestão de resíduos que 

utilizam nosso software SAGI. Já é cliente 

Sygecom? Então não perca mais tempo. Faça 

agora mesmo o download do aplicativo e comece 

a usufruir da incrível experiência de uso que ele 

proporciona. Assim, é possível obter uma visão 

completa do seu negócio na palma da mão.

Baixe o aplicativo agora!
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Como baixar o aplicativo?
O aplicativo está disponível nas 

plataformas Android e IOS e pode ser 

instalado diretamente pelos clientes em 

seus smartphones. Para baixar o aplicativo 

é necessário possuir um smartphone 

ou tablet com o sistema operacional 

Android ou IOS, possuir um login e senha 

dentro do SAGI e, por fim, realizar a 

instalação do aplicativo no dispositivo.  

Como instalar?
Para habilitar o uso do SAGI Mobile, devem 

ser adotadas algumas configurações:

Liberação de porta na rede interna 

(roteadores e outros equipamentos) e rede 

externa (modem, provedor de internet) da 

porta 5432 (padrão do banco de dados 

PostgreSQL). Evitar que qualquer tipo de 

bloqueio – proxy, firewall e etc. – afete a 

comunicação com o servidor.

Host de conexão externa fixo (IP externo, 

ddns ou no-ip), pode verificar isso junto ao 

TI ou provedor de internet atual; deve ser 

fixo, pois caso tenha alteração, pode perder 

a conexão com o servidor.

Configurando os paramentos 
do sistema.
Com essas configurações aplicadas, 

iniciamos as configurações dentro do Sagi. 

1º Passo

Dentro do sistema SAGI, clique em ÚTEIS 

e, em seguida, na opção CONFIGURAÇÕES 

DOS PARÂMETROS DO SISTEMA.

2º Passo:

• Clique na aba INTEGRAÇÕES e selecione 

o botão SAGI MOBILE.

• Em seguida, verifique se o IP externo 

(Host) está preenchido corretamente.

• Caso o IP externo (host) esteja incorreto, 

altere o mesmo para o correto e clique 

em salvar.

Como fazer o login?
Abra o aplicativo SAGI Mobile em seu 

aparelho ou acessar o link sagierp.com.br

 

Para efetuar o login, basta informar o 

CNPJ da empresa, usuário do sistema e 

senha utilizada para entrar no sistema.  

O aplicativo sagi mobile é muito prático 

e simples de usar.  Não deixe de baixar o 

aplicativo gratuitamente. 

 

Caso você ainda não conheça o SAGI 

Mobile, não hesite em entrar em contato 

para entender como ele pode fazer a 

diferença na sua empresa.
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Acompanhamento
de uso do sistema
É possível consultar um panorama 

geral da empresa pelo parâmetro de 

acompanhamento.

Aprovação de pedidos
Pedido de Insumo, pedido de venda ou 

preço de compra.

Atendimento de fornecedor
Cadastrar atendimentos de fornecedores.

Cadastros 
Acesso ao cadastro de Cliente, credor, 

fornecedor e produto.

Check-in no Fornecedor 
Os compradores da empresa também 

podem realizar check-in nos fornecedores 

para criar registro de visitas realizadas, 

onde a empresa consegue controlar o fluxo 

de visitas com segurança, pois o sistema 

capta a localização exata do smartphone.

Compra/Entrada
Acesso às informações de Compra/Entrada.

Contabilidade
Controle Contábil

Estoque
Controle de estoque

Extrato Fornecedor
O fornecedor pode visualizar as matérias 

que entram na empresa, podendo visualizar 

todos os preços que são oferecidos 

especificamente para ele nos produtos 

comercializados com a empresa.

GPS Radar Concorrentes
O sistema busca a localização do usuário 

e faz um cálculo aproximado de 5 KM das 

proximidades, onde mostrará todos os 

concorrentes naquela região.

Preços Tabelas Padrão
Visualizar os preços de tabela padrão.

Tabela de Compra
Visualizar as tabelas de compra.

Tabela de Venda
Visualizar as tabelas de venda.

Transporte
O Sagi mobile possibilita o acompanhamento 

das coletas e embarques que estão 

acontecendo na empresa.

Vistar
O aplicativo ainda tem opções para que 

determinadas ações sejam concluídas 

após o visto do gestor, desta forma, não 

existe a necessidade de estar em frente 

ao computador para resolver qualquer 

questão da empresa.

Recursos
do App



A melhor maneira 
de gerir seu negócio
O aplicativo SAGI mobile já é realidade para 

todos os clientes que buscam mobilidade. 

Ele garante um alto nível de segurança nas 

permissões de usuários e das informações 

trafegadas. O app oferece soluções desde o 

controle financeiro ao controle de estoque 

de forma simples e intuitiva.

A mobilidade que
sua empresa precisa
Administre de qualquer lugar a qualquer 

hora: sua empresa na palma da mão. Com 

o Sagi Mobile é possível tomar decisões 

importantes a qualquer hora e lugar. Com 

isso, a empresa ganha agilidade e eficiência, 

evitando retrabalhos.

Atualmente, o número de pessoas que 

acessam a internet através de dispositivos 

como computadores, celulares e tablets 

tem crescido, e a tendência é que aumente 

ainda mais. Com essa informação, é 

impossível ignorar a oportunidade e as 

facilidades que essa tecnologia tem a 

oferecer às empresas. De fato, acompanhar 

as tendências do mercado e o hábito do 

consumidor é um elemento chave para 

garantir sucesso ao seu negócio.
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Quer
saber
mais? 
 
Conheça na prática 
como nosso app vai 
auxiliar seu negócio!


