Pré
Pré--Venda e Auto
Auto--Venda
:: Considerações gerais
A Golfinho Software desenvolveu uma
interface de ligação entre a sua Gestão Comercial Profissional e o software
de mobilidade da Identisis, o MSS
(Mobile Sales System).
O MSS é uma aplicação desenvolvida
para terminais portáteis, que disponibiliza às equipas de pré-venda e autovenda as ferramentas necessárias
para o seu trabalho no terreno, proporcionando um aumento da sua eficácia e produtividade, para alem de
transmitir uma imagem mais profissional junto do cliente.
Toda a informação é transmitida de
um modo rápido e seguro, reduzindo
de forma bastante significativa os processos de entrega e facturação.

. Tabela de preços
. Conta corrente
. Controlo de crédito
- Artigos
. Lotes
. Números de série
. Stocks
. Códigos de barras
- Documentos
. Encomendas
. Facturas
. Vendas a dinheiro
. Recibos
. Possibilidade de criar novos tipos de
documentos
. Impressão por Bluettooth, Irda,...
- Despesas pessoais
- Depósitios bancários

Envie para os terminais dos vendedores, os clientes, os artigos, tabelas de
preços, etc
Receba dos terminais as encomendas,
as vendas, os recebimentos e novos
clientes criados pelo vendedor.

- Sincronização
. GSM
. GPRS
. WI-FI
. Irda
. Base

Pela necessidade do uso de séries de
documentos e armazéns diferentes
por terminal de venda, o módulo de
Pré-Venda e Auto-Venda só está disponível na linha Profissional da Gestão
Comercial Golfinho.

- Diáro de vendas
- Iníco / Fim do dia
- Registo de Kms
- Objectivos de vendas

:: Algumas funcionalidades do
MSS (Mobile Sales System)
- Clientes
. Ficha de clientes
. Rotas

- Confirmação de entrega
- Integração com Tom-Tom

Para saber mais consulte o nosso site ou contacte o nosso parceiro certificado.
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