Status NF-e

SISTEMA PEDIDO PDA
Reduza custos e aumente as suas vendas. Conheça o sistema
Pedido PDA. Uma ferramenta simples, ágil e com todas as
funcionalidades que o seu consultor de vendas precisa.
Inclusão de pedidos
Impressão de pedidos, NF-e, NFC-e, Boleto e TEF
Posição atualizada de estoque
Relatórios gerenciais
Captura do local de venda

+Fácil
+Prático
+Vendas

Impressora Bluetooth

Máquina de Cartão
Sistema PDA

Impressão de NF-e, NFC-e
pedidos e boletos

-Inclusão de pedidos de venda,
devolução, bonificação e troca.
-Roteirização de visitas
-Consulta de preços

-Pagamentos com mais
agilidade e práticidade

Conheça as vantagens do Sistema
• Inclusão e alteração de dados de clientes.

• Impressão do pedido, NF-e, NFC-e, boleto e TEF

• Consulta e inclusão automática de clientes pelo

(com impressora Bluetooth ou não fiscal IP).

Sefaz.

• Roteirizações de visitas.

• Inclusão de pedido de venda, devolução,

• Venda combo, conjunto de itens com preço

bonificação e troca.

especial.

• Venda ambulante com remessa, devolução, nota

• Múltiplas listas de preço.

(NF-e), cupom (NFC-e), Pix, boleto e TEF.

• Lista de preço por clientes, estados, cidades,

• Controle de saldo flex.

vendedores e condições de pagamento.

• Relatórios gerenciais: vendas da semana, saldo

• Preço diferenciado por quantidade vendida.

flex, fechamento de caixa, notas emitidas, saldo de

• Produtos similares.

estoque da remessa, entre outros.

• PDF do pedido no modo offline.

• Consulta de preço: promoções, alterações e

• Gráficos de ranking de vendedores, produtos e

inclusões.

clientes online.

• Histórico de pedidos: sistema permite cópia de

• Acompanhamento e rastreamento online de

pedido feito anteriormente.

pedidos com download da DANFE.

• Catálogo de produtos.

• Rastreamento de clientes próximos com google

• Consulta online e offline de estoque.

maps e GPS classificando-os como bloqueados,

• Consulta de títulos vencidos ou a vencer do

títulos em atraso, visitados ou sem visitas a mais

cliente.

de 60 dias.

• Justificativa de não-venda e não-visita.

• Sistema integrado de lembretes.
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