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A FORMA MAIS RÁPIDA E ROBUSTA
DE CRIAR OS SEUS INVENTÁRIOS.
A Aplicação Mobile Stock permite
de forma fácil e rápida criar Inventários
ou outros tipos de documentos,
estando permanentemente
integrada com a Cloud.

INVENTÁRIOS
Crie de forma rápida e simples
inventários de stock para a sua
empresa. Utilize equipamentos
com scanner laser ou o seu
smartphone com scanner
Bluetooth ou simples pesquisa
em lista.

RECOLHA DE DADOS
Pode utilizar o software para
criar os mais diversos tipos de
documentos. Uma receção de
mercadoria, uma expedição
para clientes, qualquer
movimentação de stock pode
ser automatizada com
Mobile Stock.

BACK OFFICE WEB
(CLOUD)
A aplicação está desenvolvida
numa arquitetura, em que toda
a gestão é efetuada numa
ferramenta web, acessível em
infra-estrutura cloud. Pode
importar os artigos no cloud a
partir de um simples XLS e de
seguida ficar com os mesmos
disponíveis no Smartphone.

Shop Assistant
Auditorias

Recolha de Dados
Consolidação

Download de ficheiros

Gestão de artigos e documentos

INTEGRAÇÃO COM

E muitos mais softwares.

Com o Mobile Stock, pode fazer inventários de uma
forma simplificada e robusta. Os artigos do seu software
de gestão, ficam disponíveis no smartphone com um
simples “drag and drop” de um xls para a aplicação web.
Uma vez efetuada a contagem dos artigos com
o smartphone, pode exportar para a aplicação cloud
e ai gerir e agrupar as diversas contagem, para
finalmente poder descarregar um ficheiro pronto
a importar para o seu software de gestão.

DISPOSITIVOS
LEITOR BLUETOOTH
PORTÁTIL
Utilize um leitor de Bluetooth
portátil conectado com um simples
smartphone, rentabilizando a
utilização de equipamentos de
consumo que já pode dispor na
empresa.

SMARTHPHONE
E TABLET
É possivel utilizar o software
em dispositivos Android, tirando
partido da integração com leitor
de código de barras Bluetooth.

EQUIPAMENTO PROFISSIONAL
Para uma melhor e mais ergonómica utilização do
software, alguns fabricantes disponibilizam terminais
robustos com Android. Com este tipo de equipamentos,
tem ao seu dispor leitura de código de barras integrado,
bateria com autonomia superior, robustez e resistência
à queda, ligação wifi de alta qualidade.

IPHONE E IPAD
É possivel utilizar o software
em dispositivos Apple, tirando partido da integração com
leitor de código de barras Bluetooth.
Versão para apple disponivel apenas apartir de 2017.

FUNCIONALIDADES

Descubra muitas outras funcionalidades no nosso site.

Dashboard

Documentos

A principal informação da
aplicação fica disponível no
Dashboard, tornando mais
fácil e intuitivo para o
operador perceber quantos
artigos tem sincronizado,
quantas contagens estão
criadas, corrigir uma
contagem ou iniciar o
agrupamento de inventários.

Pode criar diversos
documentos para distinguir as suas contagens,
não se trata apenas de
inventários. É possível criar
receções ou expedições
de mercadoria, auditorias,
devoluções ou qualquer
outro documento que faça
sentido na realidade da
sua empresa.

Importação
De artigos

Armazéns

Esta simples e potente
funcionalidade, permite-lhe
sem grande esforço passar
os artigos do seu software
de gestão, para a aplicação
e para o dispositivo portátil
respectivamente.Trata-se
dum processo tão simples
quanto arrastar o ficheiro
xls ou csv para dentro da
aplicação.

Para que possa separar
as contagens que efetua,
tem a possibilidade de
criar diversos armazéns
e assim associar a cada
documento um
respectivo armazém.

Aceda ao nosso site
www.mobilestock.pt

A aplicação Connected permite
manter os artigos do seu software
de gestão permanentemente
sincronizados com
o Mobile Stock.
Descarregue
a nossa aplicação
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