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iGes

L'OFICINA MÒBIL

Gestió comercial "per portar"

GESTIONA PRESSUPOSTOS,
COMANDES, ALBARANS,
RUTES, DESPESES, VISITES ...

Utilitzi el seu Smartphone per introduir i integrar les seves comandes automàticament a Ten ERP
PREVENDA

AUTOVENDA

MULTIDISPOSITIVO

DISSENYAT PER TREBALLAR OFF-LINE

Creï les comandes durant la visita comercial a partir de la proposta del client,
coneixent les seves compres habituals, i l'última realitzada (preu i unitats).
Porteu el seu catàleg digital amb fotos, documents tècnics o vídeos.

Aprofiti els seus dispositius mòbils: telèfons intel· ligents, smartphones, tauletes
o PDA industrials amb sistemes operatius Android i iOS (iPhone / iPad).
.

Registri els repartiments en ruta, indiqui lots entregats, imprimeixi l'albarà de
lliurament. Gestioni els cobraments al comptat o els albarans a crèdit. Conegui
l'estoc disponible al vehicle.

Per garantir l'ús en qualsevol lloc, independentment de la cobertura telefònica, la
saturació d'internet, els llocs restringits o les condicions climatològiques ... i sense
la necessitat de tenir l'ordinador central engegat.

PERSONALITZABLE

Configuri iGes al seu gust: amagui costos, comissions, protegeixi la modificació de
descomptes...

RUTES GPS

Aprofiti la seva àrea o posició per conèixer els clients a la ruta. Sàpiga quina ruta
s'ha de seguir per arribar a la destinació amb Google Maps.

OPTIMITZACIÓ TEMPS I DINERS

Redueixi dràsticament els seus costos: eviti errors administratius i incidències en
comandes, albarans, cobraments ... Agilitzi el flux d'informació augmentant la
productivitat de la seva empresa.

MULTISECTORIAL

Sigui quin sigui el seu sector: distribució de begudes, productes d'higiene
industrial, alimentació, mobiliari d'oficina, vending, envasos ...

iOS

Conegui el risc i pagaments pendents del client. Gestioni les visites i les rutes.
Anoti les seves despeses. Incorpori nous clients o potencials a la base de dades.
Ten iGes, l’oficina mòbil.
Per Autònoms, Professionals, PIMES o empreses amb equips comercials i / o diversos venedors.
Solucions fàcils d'ús i implementació.
Per treballar des de qualsevol lloc, encara que no tingui cobertura.
Software natiu per Android, iPhone, iPad.
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