Sage 50cloud Loja

Talhos

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

Sage 50cloud, a solução mais
eficiente e segura, ajustável
às necessidades de Talhos de
qualquer dimensão.
Gerir um Talho, pela multiplicidade de referências, pela
natureza e diversidade na origem dos produtos, 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. 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 para poder
fazer registo em touch-screen e poder definir
teclas programáveis
Controlo avançado de stocks
Registar compras de fornecedores com base em
informação de preço e, incluir data mais recente
de aquisição do produto.
Gestão de stock com composição /transformação
Decomposição automática de matéria-prima
e lançamento de stock por estiva.
Alertas de stock
Alerta de stock mínimo por armazém com sugestão
de encomendas baseado em stock e encomendas
de clientes, com possibilidade de comparação
com datas anteriores
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.
Gestão Multi-loja
Faça uma gestão centralizada de toda a sua rede de
lojas, com a confiança e segurança de que mantém
a informação controlada e atualizada ao minuto

Recomendamos a solução Sage 50cloud Loja Standard Extra como o produto que melhor se ajusta ao seu negócio.
Como complemento à sua solução, sugerimos os seguintes Addons opcionais.
Talhos – Preço de custo calculado
com base na ponderação do custo
da peça inteira, da quantidade e peso
dos artigos obtidos e, o preço de
mercado estipulado.
Balanças de secção – Comunicação
automática do POS diretamente
com as balanças de secção, para
obtenção das várias pesagens
acumuladas dos clientes.

Adds Viewer – Permite a
disponibilização de um segundo ecrã
com informação dos produtos registados
e publicidade, via imagem e/ou vídeo.
Mix & Match – Criar diversos cenários
para a aplicação de promoções especiais
com base em critérios que constam do
cabeçalho e/ ou linhas dos documentos.
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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