Sage 50cloud Loja

Cabeleireiros

A solução de faturação
mais eficiente e
segura, indicada para
Cabeleireiros

Sage 50cloud, a solução mais
eficiente e segura, ajustável às
necessidades dos Cabeleireiros
de qualquer dimensão.
Gerir um cabeleireiro, pela multiplicidade de referências
dos serviços prestados e dos produtos de cosmética
vendidos, pode ser um processo extremamente complexo
e exigente que requer um controlo contínuo, rápido e
efetivo que só é possível com a utilização do software
mais completo, ajustável e seguro do mercado.
Sage 50cloud Loja, é um software que vai muito além do
simples processo de faturação, desenhado de forma intuitiva
é totalmente seguro e completo, adaptado à gestão do seu
negócio, integrando funções que tornam o seu dia-a-dia
mais simples e facilitado. Cuide do seu negócio, utilize um
software que o ajuda a gerir as suas finanças, cumprir com as
obrigações legais, gerir a agenda e garantir as satisfação e
fidelização dos seus Clientes.

Ecrã tátil personalizável
Personalize e configure o ecrã tátil para poder fazer
registo em touch-screen por imagem de produto, e
definir botões programáveis.
Gestão de contas correntes
Controle a situação corrente de cada fornecedor
com a emissão de extratos dos saldos pendentes
e acumulados.
Compostos Conjuntos e Associados
Crie os seus próprios artigos a partir de outros
artigos simples e faça a gestão detalhada dos seus
stocks. Venda em conjunto ou em separado.
Comissões por vendedores
A gestão das comissões dos funcionários facilitada
com indicação de funcionário linha a linha nos vários
registos de uma venda. Identificação das comissões
por objetivos entre datas.
Gestão de stocks
Controle os stocks em tempo real e faça a sua gestão de
forma inteligente com sistemas de alertas. Evite roturas
de stock inconvenientes e coloque pedidos de compra.
Campanhas Promocionais
Criar e gerir campanhas promocionais imediatas com
desconto ou sobre o preço de venda e, possibilidade
de gerar descontos em talão para reembolso posterior.

Recomendamos a solução Sage 50cloud Loja Standard Complete como o produto que melhor se ajusta ao seu
negócio. Como complemento à sua solução, sugerimos os seguintes Addons opcionais.
Cabeleireiros / Agenda Vendedor
– Gestão de clientes com registo dos
serviços prestados na ficha técnica
do cliente, por funcionário. Inclui
marcações em agenda eletrónica por
funcionário/cliente.
Vídeo-vigilância – Visualização em
imagem e/ou vídeo, em simultâneo
com as operações registadas num
determinado POS para permitir uma
comparação direta.
Microsoft Bookings* – Permite a
gestão integral da agenda online

sincronizada com Microsoft Outlook.
Disponibilização de página ao
público com agenda para marcação
ou desmarcação e agendamento ou
re-agendamento do horário e serviços
pretendidos, com opção de escolha
do profissional desejado e envio de
e-mail de confirmação, com registo de
convite no calendário.
Power On – Em caso de falha na rede
ou servidor esta solução permite
prosseguir com as vendas sem
interrupções.

Loja Connection – Gestão
centralizada de duas ou mais lojas,
com controlo total de clientes,
fornecedores, stocks, vendedores e
contas correntes com consultas entre a
sede e lojas a cada momento.
TPA Ingénico – Maior rapidez e
segurança nos pagamentos e em
transações facilitadas pelo terminal de
pagamento automático Ingénico que
inclui pagamentos dos cartões da rede
SIBS como é o caso da rede Multibanco
e MB Way.

*Incluído na oferta do Microsoft 365 Business Standard, disponível na versão Sage
50cloud Loja Professional ou no nível de serviço Complete.

sage.com/pt-pt

© 2022 The Sage Group plc or its licensors. Sage, Sage logos, Sage product and
service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its
licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.

