Sage 50cloud Loja

Livrarias
e Papelarias

A solução de faturação
mais eficiente e segura,
indicada para Livrarias
e Papelarias

Sage 50cloud, a solução mais
eficiente e segura, ajustável
às necessidades de Livrarias e
Papelarias de qualquer dimensão.
Gerir uma Livraria ou Papelaria, pela multiplicidade
e rotatividade de referências dos artigos, pode ser um
processo extremamente complexo e exigente que requer
um controlo contínuo, ou mesmo diário, que seja rápido
e efetivo 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. Liberte tempo para se focar no seu
negócio, utilize um software que permite o controlo total dos
seus stocks, clientes, fornecedores, contas correntes de uma
ou mais lojas.

Ecrã tátil personalizável
Personalize e configure o ecrã tátil com ligação a
dispositivos de hardware como impressoras de talão
e gaveta de valores.
Sistema de reservas de artigos
Permite processar reservas de artigos diárias
ou semanais dos clientes.
Atribuição automática de preços
Lançamento automático dos preços dos artigos
por edição no momento da compra e baseado em
percentagem configurada por fornecedor.
Artigos associados
Lançamento automático de artigos através de leitura
de edição por código de barras.
Controlo de stock avançado
Registo de artigos com informação da edição
e publicações, de forma simplificada com controlo
de stock por artigo e por edições.
Compatibilidade com leitor de código de barras
Possibilidade de ligação com qualquer tipo de
leitor de código de barras para efetuar uma correta
leitura de artigos.

Recomendamos a solução Sage 50cloud Loja Professional Complete como o produto que melhor se ajusta ao seu
negócio. Addons sugeridos:
Livrarias – Conjuntos Livros escolares:
possibilidade de reserva e posterior
compra dos livros escolares por escola
e ano. Consultas de stock com geração
automática de encomenda ao fornecedor.
Papelarias (edições revistas/jornais)
– Permite a gestão de artigos por edição,
artigos e stock a devolver por edição,
incluindo a gestão de preço por edição.
Ligação a sistema VASP – Com
importação automática via internet

dos produtos, faturas, guias,
devoluções sem registo manual.
Power On – Em caso de falha na rede ou
servidor esta solução permite prosseguir
com as vendas sem interrupções.

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.

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.
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