POS

Selling Anyhow,
Anywhere
Esta aplicação pode ser
integrada no GICA
O Gica Evolution é o software de Gestão
Comercial da 2Soft e foi concebido desta
forma porque acreditamos que um
empresário precisa de concentrar-se na
sua actividade principal (gerir o seu
negócio eficientemente) e não deve ser
forçado a despender energias e tempo
no uso de novas ferramentas.

APRESENTAÇÃO
Está cansado de terminais lentos, interfaces complicadas e sistemas
pouco eficazes na hora de vender?
A solução 2Soft POS foi pensada essencialmente para os sectores do
Comércio e da Restauração e desenhada de forma a não ter de
depender do seu operador, máquina ou rede. Desta forma poderá
vender mais e melhor sem falhas ou constrangimentos.

Este sistema é hoje a principal solução de
informatização das áreas mais importantes da sua empresa e quando utilizado em pleno, integra as operações de
Compras, Vendas, Stocks, Bancos,
Encomendas, Importação e Tesouraria,
realizadas em todos os postos de
trabalho e nos vários departamentos,
contando ainda com a emissão de guias
de remessa e documentos de transporte.
O leque de funcionalidades é também
complementado por via da importante
componente da gestão de clientes e
fornecedores.

SOLUÇÃO PLUG & PLAY
Esta solução não necessita de qualquer tipo de instalação, podendo
apenas inserir uma PenDrive no computador para que o sistema
esteja pronto a funcionar. Esta abordagem possibilita também
inúmeras vantagens ao nível da mobilidade dos seus dados:
Leve a PenDrive consigo
No final do dia poderá simplesmente remover a PenDrive, que
poderá levar consigo, e no dia seguinte o sistema estará novamente
pronto a retomar o seu trabalho.
Vendas OnSite
Desta forma, os seus comerciais poderão também efectuar vendas
on site, agilizando assim o processo de compra.

O GICA é um software de faturação certificado pela
Autoridade Tributária do Ministério das Finanças de
Portugal (N.º 151). Em Portugal, de forma a poder emitir
faturas através do 2Soft POS, necessita da integração com
o GICA (contratualizado separadamente).

Uma Máquina a
Concretizar Vendas
POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM O GICA
Através da possibilidade de integração com o GICA, o Software de
Gestão Comercial da 2Soft, poderá também expandir as funcionalidades disponíveis de forma a ter um maior controlo de gestão relativamente às suas vendas, facturação, movimentos bancários, stocks,
fornecedores e clientes.

FUNCIONAMENTO EM MODO ONLINE E OFFLINE

Rápido, Intuitivo e Fácil
de Utilizar
O 2Soft POS dispõe de uma interface
gráfica intuitiva e uma arquitectura que
lhe permite efectuar todas as operações
com a maior rapidez e eficácia.

O 2Soft POS funciona com toda a comodidade nos modos Online
ou Offline, permitindo-lhe efectuar vendas mesmo após perder a
ligação, graças a um sistema automático de sincronização que actua
após a recuperação da ligação. Desta forma poderá trabalhar com o
seu POS em qualquer lado!

SUPORTE MULTIDEVICE & MULTIPLATFORM
Este software corre em vários tipos de hardware: desde o POS
convencional, a um computador ou até mesmo num tablet! Assim,
adoptando o 2Soft POS, à partida não deverá precisar de investir
num novo POS ou Sistema Operativo!

Controlo de Stocks
Quando utilizado com o GICA, no POS
poderá activar uma opção que lhe
permite vender apenas o que tem para
vender, confirmando sempre, aquando
de cada compra, se realmente tem em
stock o que está a vender ao cliente.
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