Sage X3 Sales App

Soluções
complementares
Crie uma vantagem competitiva
para o seu negócio
implementando soluções Sage
X3 personalizadas e integradas
Descubra a série de possibilidades
que as soluções complementares
Sage X3 oferecem para satisfazer
as suas necessidades

O Sage X3 Sales App é uma solução móvel intuitiva que proporciona às empresas que utilizam o Sage X3 o
acesso, a qualquer hora e em qualquer lugar, aos dados do seu sistema de gestão de negócios, ajudando a
gerir de forma mais eficaz os clientes e as vendas e a melhorar a colaboração e a comunicação entre os
representantes de vendas e o escritório. Com esta aplicação personalizada, as equipas de vendas adquirem
capacidade para tomar decisões mais inteligentes e rápidas sem terem de voltar ao escritório. Em alternativa,
podem utilizar um iPad para aceder, em tempo real, a informações sobre clientes (por exemplo: o histórico de
encomendas, dashboards sobre os totais de vendas e vendas de produtos específicos, entre outras), agir
rapidamente e fechar vendas.

Benefícios

Funcionalidades

•

•

•
•
•
•

Melhore a eficiência de vendas, reduzindo os erros de
comunicação, ou elimine a necessidade de estar no
escritório.
Forneça aos utilizadores da linha da frente informações
móveis para tomarem decisões mais inteligentes
Prolongue e expanda a utilização do sistema de gestão
de negócios na organização
Forneça informações atempadas, para possibilitar a tomada de
decisões importantes por parte dos seus funcionários.
Seja capaz de fazer negócios em qualquer lugar, a
qualquer momento

•
•
•
•
•
•
•
•

Análise de vendas: tenha acesso imediato aos mais recentes
KPIs da empresa, de clientes individuais ou de representantes de
vendas.
Informações do cliente: (aceda ao) histórico, localização, valores
das vendas atualizados
Orçamentos/encomendas/faturas: crie, duplique, modifique ou
elimine de um modo simples e fácil de utilizar
Pagamentos em numerário: registe pagamentos em numerário e
efetue a gestão dos itens abertos de Contas a Receber
Gestão do calendário: efetue a gestão das reuniões
com os clientes
Criar prazos: (gira) gestão de prazos
Online e oﬄine
Organização em várias pastas
Vários idiomas

Disponibilidade
•

América do Norte
Europa
• AAMEA (Portugal)
•

www.sage.com/pt-pt

