Informàtica integral per a empreses

Gestió comercial
per a dispositius mòbils
Programa informàtic per a facilitar la gestió de
presa de comandes en empreses
Facilitar la gestió de presa de comandes en empreses on la visita del comercial,
representant o venedor és una visita repetitiva, especialment orientada al món de la
restauració, hospitalari, mèdic, farmacèutic, comerços, etc.

Gestió de comandes repetitives per
a restaurants, hospitals, farmàcies, comerços, etc.
Millorem els processos del seu negoci

Garantia

A mida

Més de 25 anys dissenyant,
desenvolupant i instal·lant
aplicacions informàtiques per
petites i mitjanes empreses

Programes oberts
configurables i adaptables a
totes les problemàtiques
empresarials actuals

Java

Producte desenvolupat
en Java

Plataformes
Disponible per a les diferents
plataformes del mercat
UNIX, LINUX, WINDOWS, MAC

www.inducontrol.com

Quins avantatges ofereix

aquest producte?
Importació de dades del servidor al mòbil
Abans de començar el dia, el dispositiu mòbil s’actualitza amb les dades de la ruta i
dels clients de les visites que el comercial ha de realitzar.

Gestió de les vendes
Indicació de la ruta o de l’ordre de visites que ha de seguir el venedor, segons
paràmetres introduïts a l’ERP de l’empresa.
Gestió d’entrada de comandes al dispositiu mòbil. Opció de repetició de comandes
anteriors, finalització de comandes a mig fer, transmissió via http amb wirelss o via
gprs al servidor de l’empresa, amb l’estalvi d’haver d’entrar la comanda posteriorment.
Gestió dels cobraments: es contempla la possibilitat que el comercial pugui efectuar
cobraments (en el món de l’hostaleria és molt habitual que es cobri una setmana per
l’entrega de l’anterior).
Control de despeses del venedor: permet entrar les despeses que comporta la seva
tasca diària: tiquets d’aparcament, dietes, peatges, etc.

Elaboració d’informes
Informes de comandes
Informes de visites
Llistat de cobraments
Llistat de despeses
Llistat de clients modificats

Consulta per articles
Consulta d’estoc en temps real
Consulta de les tarifes

Exportació de dades
Exportació de dades al servidor.
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