
Smart SALES
Reprezinta aplicatia specializatã pentru vânzare în teren, ce se instalează Și ruleaza pe echipamente
cu sistem de operare Android sau Palm OS.

Poate completa o aplicație de gestiune existentă,  dar este
integrată complet în sistemul de gestiune InfoGES produs al
InfoData SRL.

InfoData  SRL  vã  oferã  soluții  complete  cuprinzând
componentele  hardware  și  software  necesare  sau  numai
licențele software necesare.

Smart SALES permite realizarea urmãtoarelor activități:

1. introducerea clienților noi
2. preluarea  comenzilor  la  sediul  beneficiarului  -

conducând la scurtarea timpului necesar aprovizionării
și  culegerii  informațiilor  privind  evoluția  vânzãrilor.
Plecând  de  la  politicile  de  preturi,  discount-uri,
promoții și situația la zi a respectivului client (cu privire
la debite) se proceseazã comanda (la sediul acestuia).
Dupa  aplicarea  discount-urilor  rezultã  valoarea
comenzii, care după acceptare se transmite la sediu
pentru: confirmarea stocurilor,  facturare  și  pregãtirea
livrãrii.

3. încasarea datoriilor
4. recuperarea ambalajelor
5. raporte de vanzare pentru fiecare agent  în parte pe terminalul propriu (numar clienți, numar

comenzi și valoarea acestora, numar comenzi trimise / netrimise și valoarea acestora).

Facturarea se poate face la:

1. sediul vânzãtorului - comanda transmisă din teren ajunge la depozit, prin conexiune 3G, unde
se: listează factura, pregatește si expediază marfa.

2. la beneficiar deoarece, aplicația permite listarea facturii  direct în mașină, urmată de livrarea
marfii. Aplicația permite incasarea a facturii listate pe loc.

Utilizarea aplicației Smart SALES permite:

1. Colectarea  zilnicã  a  datelor  despre  activitatea  desfãsuratã  de  agenti,  concretizată prin
centralizarea comenzilor, facturilor, încasarilor, colectarea banilor, pregãtirea livrãrilor;

2. Sincronizarea  datelor  dintre  sediu  și  agenți  (împrospãtarea  datelor  agentilor  însemnând:
mãrfuri, preturi, promotii, debite la clienti);

3. Controlul si planificarea distributiei;
4. Realizarea in aplicatie de gestiune a rapoartelor pentru manageri.

Motivatia solutiei

a) Smart Sales este o aplicatie ergonomicã, sigurã, usor de utilizat;

b) poate completa aplicatii de gestiune deja existete;

c) reprezinta componenta de vânzare în teren a aplicatiei  de gestiune material financiara InfoGES,
produs InfoData. 

Detalii despre InfoGES gasiti in pliantul de prezentare a acestei aplicatii.
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