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Sales System
Solução Integrada de Mobilidade
O MobileCrm é uma solução integrada de mobilidade a qual está desenhada para a plataforma Android, interligando com a área de Vendas,
Encomendas, Contas Correntes, Bancos e Crm do ERP Primavera em modo totalmente online, não necessitando de fazer sincronizações manuais.
Esta solução desenvolvida pela PONTUAL é principalmente direccionada para as empresas que actuam na área da Pré e Auto Venda bem como
para os profissionais que executem manutenções e reparações em clientes e desejem efectuar de imediato a cobrança do serviço emitindo a
factura correspondente.
Com esta solução, as equipas comerciais podem de uma forma mais directa e eficaz, efectuar encomendas, guias de transporte, documentos
internos, emitir facturas, criar as respectivas actividades e propostas comerciais, bem como fazer as respectivas cobranças gerando de imediato
um recibo do liquidado pelo cliente, ou um documento relativo à sua encomenda, orçamento, guia de transporte ou factura, não
sobrecarregando a área administrativa da empresa, na inserção dos dados recolhidos pela equipa de vendas.

Solução Totalmente On-line
O MobileCrm é uma solução totalmente online, na qual terá todos os dados em tempo real e de forma actualizada, tal como se estivesse a
trabalhar localmente na sua empresa.

WebService
www.mobilecrm.pt
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Fiabilidade e Informação On-Line

Vantagens da Solução

Principais Funcionalidades

Com acesso a esta aplicação através de uma
autenticação igual ao ERP Primavera, o seu acesso
com User e Password, permite-lhe em tempo real,
analisar os stocks existentes dos artigos, a conta
corrente dos seus clientes, bem como efectuar
orçamentos, encomendas, guias de transporte,
documentos internos, facturas e recebimentos,
integrando todos estes documentos de forma
directa no ERP, evitando assim sincronizações
desnecessárias e trabalho administrativo em
duplicado, evitando desta forma erros no
processamento das respectivas actividades.

Sendo o MobileCrm uma solução totalmente online,
pode:
Saber em tempo real os dados e plafons dos
clientes, bem como as suas contas correntes
Visualizar os stocks reais dos produtos no
momento
Emitir documentos diversos, sem necessitar
de criar novas series distintas por vendedor
•
Orçamentos / Doc. Internos
•
Encomendas
•
Guias de Transporte (AT)
•
Facturas
•
Recibos
Impressão directa dos documentos gerados
para impressora Bluetooth
Enorme poupança no trabalho administrativo
da empresa
Grande autonomia das equipas de vendas,
pois possuem sempre os dados actualizados
Comunicação em tempo real com a empresa,
dos documentos gerados (ERP e Mail)
Maior rapidez na satisfação dos pedidos
gerados e no envio dos produtos ao cliente
Possibilidade de envio dos documentos
gerados por email no momento da criação

Clientes:

Sales System

www.mobilecrm.pt

-

Consulta , criação e edição de clientes e
Contactos
Visualização dos dados principais do cliente
Analise da conta corrente
Visualização do valor total em débito
Visualização do valor de encomendas
pendentes
Analise às condições de pagamento
Modos de pagamento
Localização do cliente via GoogleMaps V2
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Principais Funcionalidades
Artigos:

Documentos:

Oportunidades de Venda e Actividades:

-

-

-

-

-

Consulta da ficha de artigos
•
Ref. Artigo / Descrição
•
Família / Subfamília
Visualização dos principais dados
Diferentes formas de selecção, por:
•
Lista
•
Detalhe
•
Catalogo
Visualização dos stocks sempre actualizados
Preços de venda
Unidade de venda
Código de barras
Imagem do produto associada
Armazém de localização
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-

-

Criação de:
Orçamentos/ Encomendas
Facturas / Recibos
Diversos tipos de pagamento
Numerário / Multibanco
Cheque / Cheques pré-datados
Totais ou parciais
Diversos tipos de desconto
Linha / Cliente / Financeiro
Adicionar ou eliminar artigos
Alteração de preços

Nota: Este sistema permite-lhe recolher a
assinatura do cliente para que faça parte do
documento impresso.

Criação de:
Oportunidades de Venda com
•
Projecto Relacionado
•
Campanhas
•
Ciclos de Venda
•
Origem
•
Data inicio e fim
•
Taxa de sucesso
•
Zona
•
Vendedor
•
Valor da OPV
Actividades comerciais e cobrança
Anexação de Orçamentos à OPV
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Principais Funcionalidades
Estatísticas e Fecho de Caixa:

Rotas Comerciais:

Impressão por Bluetooth :

-

-

-

Impressão de:
Orçamentos
Encomendas
Facturas
Recibos

-

Analises de:
Documentos de caixa
Vendas / Encomendas /
Orçamentos
Recebimentos
Artigos favoritos por cliente

-

Analise de:
Orçamentos efectuados
Encomendas
Facturas
Recebimentos
Por Vendedor
Dia / Semana / Mês / Trimestre
Por Artigos:
Dia / Semana / Mês / Trimestre
Por períodos:
Dia / Semana / Mês / Trimestre
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Criação de Rotas Por:
Clientes
Vendedor
Zonas
Coordenadas
Dias

Possibilidade de adição de clientes à rota
mesmo que estes não pertença a essa
mesma
Pesquisa de rota ou vendedor.
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Principais Requisitos
Requisitos Mínimos para o MobileCrm Funcionar

•

•

Sistema Operativo:
 Windows igual ou superior a Windows XP SP3
Profissional ou Windows Server 2003 SP2
 Recomendado o Windows 7 Profissional ou Windows
Server 2008 R2.

Internet
 Mesmo com as velocidades mais baixas funciona, 10 Mbps
é o recomendado.

•

Router (portas abertas)
 A porta configurada no IIS, por defeito é a 80 mas pode-se
definir outra.

•

Tablets






Software Primavera BSS 8.10 – Profissional
 Motores de Integração (Obrigatório)






•

•

Ram


Vendas (Obrigatório )
Encomendas (Opcional)
Bancos (Opcional)
Contas Correntes (Opcional)
Contacto e Oportunidades (Opcional)
•
1 GB, subindo com o nrº de pedidos simultâneos ao
servidor e o tamanho da base de dados, recomendado 4
Gb
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Com 9”, 10”
Resolução mínima de 1024 x 600
Bluetooth (se desejar imprimir)
3G ou 4G
Sistema Operativo – Android 2.1 ou superior

Impressoras sugeridas
 Zebra MZ 320 / Zebra RW 420
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