CERTIFICAÇÃO
SAGE X3
ÁREA DE PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO
Programa de preparação de consultores na área
das Tecnologias de Informação

Organização

Parceiros

Patrocinador

Objetivos

Reconversão profissional de ativos e de desempregados, dotando-os das
competências necessárias para o desempenho da atividade de Consultor
Especializado no Sage X3, perfis de Distribuição e de Produção.

Destinatários

Pessoas que procuram uma requalificação profissional na área das
Tecnologias de Informação.

Requisito obrigatório

Domínio, falado e escrito, da língua inglesa.

Conteúdos programáticos
Conhecimentos base de Produção e Distribuição – 30 horas

• Sequenciamento de Produção e regras de sequenciamento.
• Ordens de Produção
• Evolução do ERP: o que é um ERP, evolução histórica do software de gestão e MRP
• Compras e Vendas
• Contabilidade geral vs contabilidade analítica
• Contextualização das obrigações fiscais das empresas portuguesas
Formandos que tenham conhecimentos e/ ou experiência comprovados na área, terão equivalência,
sendo facultativa a participação neste módulo.

Soft Skills – 12 horas

• Comunicação interpessoal
• Empatia
• Assertividade
• Gestão do tempo/ prioridades
• Resolução de problemas/ pensamento crítico
• Versatilidade/ polivalência

Produto SAGE X3 – 131 horas

• Sage X3: Overview
• Introduction to Sage X3 Sage
• Getting Started with Sage X3
• Getting Started: Common Data
• Getting Started with the Cloud
• Sage X3 - Bootcamp: Core Technical
• Sage X3 - Bootcamp: Core Financials
• Sage X3 - Bootcamp: Core Distribution
• Sage X3 - Manufacturing Consultant Course

Simulação empresarial – 12 horas
Exame de Certificação – 12 horas

NOTA: As Partes III e IV dos conteúdos programáticos serão lecionadas, totalmente,
em inglês.

Vagas
25

Calendário

197 horas
Abril a julho de 2022

Curso em regime online
Preço
€1300

Desconto de 10% para:

• Inscrições realizadas até 11 de março
• Estudantes e Diplomados do ISVOUGA*
• Parceiros AETICE*
• Empresas com 2 ou mais colaboradores*
* Descontos não acumuláveis

Inscrição

As inscrições podem ser realizadas via e-mail para iee@isvouga.pt
ou presencialmente nos Serviços Administrativos até ao dia 28 de março
de 2022.

Documentação para inscrição
• Formulário de inscrição
• Curriculum Vitae

Devolução

O cancelamento da inscrição pode ser feito até 7 dias após a efetivação
da mesma sendo o formando reembolsado da totalidade do valor.
Após este período não será possível a devolução do valor da inscrição.

Aposte num futuro
de sucesso!
Programa de preparação de consultores
na área das Tecnologias de Informação

Informações
iee@isvouga.pt
M +351 967 976 687
T +351 256 377 550

