Gestão de lojas
:: Considerações gerais
O módulo de gestão de lojas permite fazer a
integração de lojas fisicamente distantes.
Integração na sede das vendas efectuadas
nas lojas.
Exportação para as lojas dos novos artigos
lançados na sede bem como dos artigos que
tenham sido alterados.
Exportação das transferências de stocks para
as lojas.
Possibilidade de criar clientes nas lojas.
Envio e recepção de dados simplificada e
rápida por suporte magnético, mail ou FTP.
:: Configuração dos dados a exportar da
sede para as lojas
Na sede pode configurar os dados a exportar
para cada uma das lojas de forma individual.
-Artigos
-Clientes
-Tabelas de preços
-Tabelas de descontos
-Tabelas de comissões
-Movimentos de stock para cada loja
-Transferências de armazém para cada loja
-Etc...

:: Integração da facturação das lojas na
sede
A definição de séries de documentos e armazéns diferentes por cada loja permite a integração dos movimentos das lojas na sede
sem haver sobreposição de documentos, permitindo a análise individual de cada loja ou
uma análise global de toda a facturação.
A utilização de armazéns diferentes por loja
permite a correcta gestão de stocks por loja.
:: Envio e recepção de dados
Os dados podem circular entre a sede e as
lojas pelos seguintes meios:
- Suporte magnético
- Mail
- FTP
O envio e recepção e a consequente integração de dados é feita de forma simples e rápida, pois todas as fazes do processo podem
ser previamente configuradas.

:: Configuração dos dados a exportar das
lojas para a sede
Nas lojas pode configurar os dados a exportar a sede
-Clientes
-Tabelas de preços
-Tabelas de descontos
-Tabelas de comissões
-Movimentos de stock da loja
-Vendas
-Etc...
:: Pode-se criar clientes nas lojas
O programa permite que se crie clientes nas
lojas.
Para que não haja sobreposição de códigos,
pode-se definir intervalos para os códigos a
criar em cada loja
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