Sage 50cloud Loja

Sapatarias

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

Sage 50cloud, a solução mais
eficiente e segura, ajustável
às necessidades de Sapatarias
de qualquer dimensão.
Gerir uma Sapataria, pela diversidade de tamanhos,
cores e múltiplas referências, 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, sendo especialmente intuitivo
é também 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.
Disponível com acesso online para gestão multi-loja.

Devoluções automáticas
Emissão de devoluções com notas de crédito
automáticas e/ou emissão de talões de reembolso
para maior satisfação dos clientes.
Atualização de preços offline
Atualização de preços com base em margens, com
possibilidade de ficar gravados temporariamente
até à impressão das respetivas etiquetas. Inclui
sugestão de preços psicológicos.
Gestão Multi-loja
Gestão centralizada de toda a sua rede de lojas, com
a confiança e segurança de que mantém a informação
controlada e atualizada ao minuto.
Cores e tamanhos
Faça a gestão eficiente dos seus stocks incluindo
informação com cores e tamanhos para uma gestão
detalhada dos artigos identificados por cor e tamanho.
Controlo avançado de stocks
Controlo de stocks em tempo real incluindo dos
níveis de stock via sistema de alertas e controlo
de stock e venda de artigos.
Campanhas Promocionais
Criar e gerir campanhas promocionais que podem
ser direcionadas através de App mobile para
comunicar e fidelizar os seus clientes.

Recomendamos a solução Sage 50cloud Loja Standard Extra como o produto que melhor se ajusta ao seu negócio.
Addons sugeridos:
Lotes, Nº de série e propriedades
– Para que possa saber sempre em
detalhe o seu stock.
Power On – Em caso de falha na rede ou
servidor esta solução permite prosseguir
com as vendas sem interrupções.
Check price – Permite a utilização
de hardware específico para que os
clientes possam consultar e confirmar
os preços dos produtos.

Vídeo-vigilância – Permite
a visualização da imagem/vídeo
em simultâneo com as operações
registadas em determinado POS
para comparação.
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.
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