


TOTALMENTE INTEGRADO COM ERP

MULTIPLATAFORMA ANDROID/ IOS

INTEGRAÇÃO COM GOOGLEMAPS E WAVEMAPS

CADASTRE OS SEUS CLIENTES ATRAVÉS DE GPS             VERSATILIDADE
PRODUTIVIDADE

WINDOWS 10IPAD

Wave Trade trata-se de uma aplicação 

de Sales Force Automation, CRM e Catálogo Digital 

concebida exclusivalmente para dispositivos tablet.

ANDROID

SEGURANÇAINTERAÇÃO MOBILIDADE



             VERSATILIDADE
PRODUTIVIDADE



Introdução 
de Documentos

A criação de um novo documento, é uma das operações mais impor-
tantes que o comercial tem de executar no software. O Wave Trade, 
foi desenvolvido recorrendo a boas práticas, para que a introdução de 
documentos possa ocorrer, de uma forma simples, rápida e com 
o acesso ao maior detalhe possível de informação.

Existem duas áreas principais para a introdução de registos. Uma 
forma mais regular, através da pesquisa de artigos por designação, 
família ou outros grupos e a introdução através do catálogo digital, 
onde pode consultar as imagens, PDF´s, ou fazer um slide show do seu 
catálogo.

DOCUMENTOS

Visitas
A área de Visitas, concentra o maior numero de 
funcionalidades de toda a aplicação. Dentro deste 
módulo pode encontrar detalhes sobre a atividade do 
cliente, como a consulta das vendas nas ultimas sema-
nas, detalhe da conta corrente, produtos vendidos, 
cheques datados 
em carteira ou encomendas pendentes.

Para além de toda a consulta sobre o detalhe do 
cliente, é também dentro das visitas, que pode adicio-
nar novos documentos ou emitir recibos de conta 
corrente. A introdução do novo relatório de visita 
e a consulta dos anteriores, pode também ser efetua-
da dentro deste módulo.



Histórico
O histórico torna-se bastante util para a consulta dos artigos que o Cliente tem consumido. 
Através desta listagem, é possível repetir a introdução de artigos do portfólio deste Cliente.

Campanhas
É possível criar conjuntos de artigos, sobe a forma de uma campanha. Sempre que aceder a esta 
listagem, o vendedor vai poder agilizar a introdução de artigos, com a simples confirmação 
de quais pretende introduzir no documento.

Catálogos
O catálogo de imagens é uma das 
áreas com maior diferenciação do 
software. Transmite uma imagem 
inovadora e apelativa ao processo 
de venda. O Comercial pode 
apresentar o catálogo baseado nos 
artigos do seu software de gestão, 
bastando confirmar quais e que 
quantidades deseja introduzir 
na encomenda.

Preços a Clientes
Quando estamos a fazer a venda de uma artigo ao Clien-
te, torna-se fundamental ter a possibilidade de consultar 
em que condições já forneci este artigo ao Cliente. Permi-
te-me assim saber em que datas, que quantidades, 
descontos e preços pratiquei a este Cliente.
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CHECKOUT 
E ASSINATURAS

ENVIO POR EMAIL

IMPRESSÃO

SLIDE SHOW

PESQUISA

POLÍTICA DE PREÇOS
E CRÉDITO



Preparar a venda é uma função essencial do software, 
mas não menos importante, é tambem fazer um bom 
controlo da atividade financeira do Cliente, garantir 
cobranças nas devidas datas e reduzir os prazos 
médios de pagamento.

Os documentos não liquidados, ficam disponíveis para 
consulta, com a informação do valor em aberto e 
respectivo valor acumulado a cada uma das datas do 
documento.

CONTA CORRENTE

Detalhe 
do Documento

Selecionando um determinado documento  em 
aberto, posso aceder ao detalhe do mesmo, 
aceder ao nº de dias que se encontra vencido 
ou consultar que artigos correspondem 
a uma determinada fatura.
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CONSULTA DE CHEQUES PRÉ DATADOS

CONSULTA DE LETRAS EM CARTEIRA

CONSULTA DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

REGISTO DE MEIOS DE PAGAMENTOS

Emissão de Recibos
Nos casos em que se pretende efetuar cobranças, o software pode proceder
à emissão de recibos de conta corrente. Os documentos em aberto ficam 
disponíveis para liquidação, podendo o comercial selecionar individualmente 
o documento, proceder a uma liquidação parcial ou introduzir um valor para 
ser distribuído pelos documentos, do mais antigo ao mais recente.



MAIS
FUNCIONALIDADES

MULTI-LÍNGUA

MULTI-EMPRESA FUNCIONALIDADES PUSH

A aplicação Wave Trade está preparada 
para trabalhar em multi-língua. Já 
possui instalado de base os dicionários 
para Português, Espanhol, Francês e 
Inglês, podendo ser desenvolvidos 
dicionários adicionais por parte dos 
Clientes e facilmente adiciona-los à 
aplicação.
Na mesma implementação podemos ter 
utilizadores a trabalhar com línguas 
diferentes

A possibilidade de trabalhar em 
multi-empresa, é uma mais valia para 
diversos grupos, em que o mesmo 
comercial tenha atividade simultânea 
em mais do que uma empresa.

O software está de base preparado para 
a integração e sincronização com 
diferentes origens de informação, 
podendo mesmo ter associadas línguas 
diferentes a cada empresa.

GESTÃO DOCUMENTAL

Com a extensão da Gestão Documental, 
pode levar até ao tablet o arquivo digital 
do seu ERP, imagens, xls ou pdf, são 
alguns dos diversos ficheiros a que pode 
aceder de forma simples e rápida.

Esta funcionalidade aproxima o Wave 
Trade com o ecossistema do seu ERP, 
mantendo-o conectado em qualquer 
momento.

Os seus comerciais passam a ter 
acessível os documentos relacionados 
com cada Cliente, contratos, projetos, 
documentação técnica, etc…

(*) Valide a compatibilidade com o seu 
ERP.

Esta nova funcionalidade permite ao 
Cliente consultar o stock existente, bem 
como sincronizar um artigo em 
específico.
De uma forma simples e direta, os seus 
comerciais podem validar a qualquer 
momento o stock dos artigos que estão 
na Encomenda.
Uma nova funcionalidade presente
 na nova versão WaveTrade 2.0

Valide a compatibilidade com o seu ERP.

VIES – Sistema de Intercâmbio de 
Informações sobre o IVA

Ao criar um Cliente / Contacto no Wave 
Trade já pode validar os dados da 
empresa e morada na base de dados 
central na União Europeia (EU).

Os dados validados podem ser utilizados 
para o preenchimento rápido e facilitado 
da ficha de Cliente que está a criar, 
reduzindo os erros e garantindo a 
consistência da informação recolhida 
no exterior.

VIES
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DASHBOARD

Com o Dashboard, 
pode apresentar a informação 
com uma visualização cuidada 
e de rápida interpretação. 
Permita à sua equipa comercial 
ter acesso, em tempo real,            
a um conjunto de informações 
e detalhes para as melhores 
tomadas de decisão.

Top de Artigos Vendidos

O acesso ao detalhe dos artigos vendidos por parte dos comerciais é uma 
ferramenta indispensável ao bom acompanhamento do Cliente, 
bem como o acesso detalhado ao top de artigos vendidos,
tudo isto num interface simples e intuitivo.

De uma forma rápida e ágil, consegue obter a informação de vendas em 
valor e quantidade, por artigo, em comparação com o ano anterior 
ou apenas o período homologo.

Conta Corrente 
por Antiguidade

Esta listagem, de interpretação simples e rápida, torna-se 
altamente importante para a análise objectiva da evolução 
da carteira de documentos pendentes do comercial.
Aqui pode encontrar, o peso que cada intervalo 
de antiguidade de dividas tem no conjuntos de pendentes.
Este snapshoot pode ser maximizado e consultado 
detalhadamente, o valor de conta corrente afecto 
a cada cliente.



SINCRONIZAÇÃO

A Wave Solutions dispõe 
de uma equipa com competências 

adequadas, para desenvolver 
ou ajustar a integração 

com outros ERP’s que ainda não 
estejam de base considerados.

Embora se pretenda que este módulo seja 
o mais transparente possível e implique 
a menor intervenção do utilizador do software, 
a importância e criticidade do mesmo é altíssima 
para o desempenho fluente de toda a solução.

A Wave Solutions desenvolveu, no decorrer de 
muitos anos, uma completa e potente ferramenta 
de integração entre o Wave Trade e os ERP’s.

Além de ser garantida de base uma 
integração automática com um elevado numero 
de ERP’s e tecnologias de bases de dados, 
o software está preparado para se readaptar 
a particularidades das regras de negócio das 
mais diversas empresas.



CONEXÃO GPS

Através da funcionalidade de registo de coordena-
das, já pode cadastrar os seus clientes através de 
GPS, com esta opção tudo fica mais fácil e intuitivo.

Visualizar Clientes, traçar rotas e projetar 
os Clientes no mapa, são as principais novidades 
disponíveis nesta área de consulta. 
Através de poucos click´s vai conseguir ter acesso 
a uma vasta informação, preciosa para si, 
sobre todos os seus clientes.

Descubra esta e outras novas 
funcionalidades no Wave Trade.

Projete no mapa 
os Clientes 
que vai visitar

Para uma melhor gestão do seu trabalho, 
pode visulaizar no mapa um conjunto de 
Clientes selecionados manualente ou 
através de filtragens por zona, localidade, 
rota ou outros critérios. Trace uma rota 

até ao Cliente
Pode traçar uma rota até ao Cliente 
pretendido, para que a sua chegada ao 
mesmo seja feita sem qualquer tipo de 
desvios.

Visualize Clientes 
perto de si
Através desta funcionalidade pode ter 
acesso aos Clientes perto de si, selecionar 
o raio de pesquisa, e assim gerir de forma 
mais eficiente as suas deslocações.
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PRODUTOS
VENDIDOS

Análise de Artigos 
Vendidos

Agora pode aceder a uma análise de vendas por artigo, 
com comparativo mensal em quantidade e valor, 
podendo também consultar o top dos artigos mais 
vendidos de um ano versus o anterior.

A informação em valor é complementada com totaliza-
dores mensais que lhe apresentam uma ideia clara
 da envolvencia do Cliente em cada mês.

Introdução da Encomenda 
usando os Produtos Vendidos
O processo de encomenda é dos mais importantes
a realizar pelo comercial. A possibilidade de utilizar 
o histórico de artigos vendidos e poder trabalhar sobre 
este, para a introdução direta na encomenda, revela-se 
de grande importância e maximização do processo 
de venda.

O portfolio de artigos vendidos é uma forte garantia de 
que nenhum artigo, do perfil de consumo do Cliente, 
deixa de ser questionado na abordagem do Comercial.

Esta listagem, pode tambm ser utilizada para construir 
uma apresentação rápida no processo de venda 
por catalogo.



CONSULTAS
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Consulta 
de Encomendas e Recibos
A área de consultas permite ao utilizador do Wave Trade 
aceder a registos anteriormente introduzidos no software.
É nesta área que se pode efectuar a consulta das enco-
mendas já introduzidas, pesquisar por intervalo de datas 
ou filtrar um dado Cliente. 

Encomendas Pendentes 
e Promoções
As encomendas introduzidas por um comercial, por outro 
equipamento ou na sede, que ainda sejam consideradas 
pendentes, podem ficar disponíveis no software dos 
comerciais onde o respectivo Cliente esteja sincronizado. 
Com esta funcionalidade é possível disponibilizar 
o acesso rápido e permanente ao estado das encomendas 
pendentes e assim poder fazer o melhor follow up
ás mesmas.

As promoções criadas no ERP, ficam acessíveis para 
consulta, permitindo ao comercial ter conhecimento
de que promoções estão em vigor e as condições 
das mesmas.

Torna-se possível também, aceder à informação do 
valor dos documentos resultantes da filtragem 
anterior. Este conceito aplicado aos documentos, está 
tambem disponível à área dos recibos. 
Além da consulta de informação, podemos fazer altera-
ção de uma documento ainda não sincronizado, 
reimprimir ou reenviar por email ao Cliente.

INTEGRADO COM:

entre outros ERP´s do mercado
os logótipos são propriedade de respetivas empresas




