Mobile Sales trata-se de uma aplicação de Sales Force
Automation orientada para processos de

AUTO E PRÉ-VENDA

Esta aplicação reune um conjunto de caraterísiticas
especialmente pensadas para aumentar a eficiência
e rentabilidade do trabalho das equipas de vendas
no terreno.

VENDAS E ENCOMENDAS
Emissão de vários tipos de
documentos. Pesquisa e
introdução de artigos por referência, designação, família ou stock
de forma combinada. Consulta
de produtividade diária, semanal
e mensal, onde se visualiza
também o registo de visitas.

MAPAS
Mapas de Caixa, stock,
e mapas parmetrizáveis.
Mapas de documentos e visitas.

TEMPLATES POR SECTOR
Distribuição de tabaco (fator
de correção)
Vending
Distribuição de Gás e Combustíveis
Distribuição de Café
Lotes (rastreabilidade alimentar)

ROTAS
Organização e ordenação por
clientes por rotas.

INTEGRAÇÃO COM WAVEMAPS
Localize geograficamente, via GPS,
o local onde são criados todos os documentos. Pode consultar
a qualquer momento essa informação através da plataforma:

Integração de códigos
EAN 128.
Preço por Cliente.
Inquéritos.
Conta Corrente.

INTEGRAÇÃO COM

E muitos mais softwares.

RECIBOS
Liquidação total ou parcial de vários
documentos. Consulta de histórico
das linhas do documento da conta
corrente. Registo dos meios
de pagamento.

CONSULTAS E ALTERAÇÕES
DE DOCUMENTOS
Parametrizações das permissões
por tipo de documentos e PDA.

SINCRONIZAÇÃO DE DADOS
Filtros nos dados a enviar para
os terminais a qualquer campo
da base de dados. Sincronização
local ou remota.

SUPORTE À IMPRESSÃO
A Aplicação disponobiliza suporte à
impressão para variados fabricantes
de impressorasm portáteis.

FUNCIONALIDADES
AVANÇADAS
Descontos por tipo de artigo/tipo
de Cliente.
Descontos em valor (distribuição
de combustíveis).

Histórico de vendas por clientes.
Registo de visitas.

Desenho gráfico dos documentos
pelo utilizador.

Registo de início e fim de dia.
Imagens dos artigos.
Campos a utilizar.

Vendas em grelha.
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