Apprise® Mobile
O Apprise Mobile permite consultar informações em tempo real e fazer pedidos em qualquer momento e
em qualquer lugar, para que o seu pessoal aproveite ao máximo cada oportunidade de venda. O aplicativo
proporciona as ferramentas das quais você necessita no momento mesmo.

O desafio
A sua equipe de vendas precisa de uma solução
móvel que lhe proporcionará todas as informações
indispensáveis sobre produtos, estoque, clientes
e preços, no momento em que necessitar delas.
Deveria adquirir um aplicativo para tablet, compatível
com sistema operacional iOS e Android™, que,
além de receber pedidos, fornecerá uma completa
visibilidade sobre produtos, níveis de estoque atuais e
histórico de vendas, mesmo sem conexão à Internet.

A solução
O Apprise Mobile foi desenvolvido para representantes
de vendas de campo e as suas necessidades específicas.
Com as informações e a tecnologia que ele fornece,
é possível processar vendas em qualquer momento
e lugar. A sua equipe poderá facilmente consultar
e analisar catálogos completos de produtos, histórico de
compras do cliente incluindo notas, disponibilidade de
estoque, preços e promoções, através do seu tablet.

Bem posicionados para
ajudá-lo a ter sucesso
A Apprise dedica-se exclusivamente aos soluções
de ERP e SCM para fabricantes, importadores
e distribuidores de bens de consumo. Por isso, a nossa
equipe entende os desafios únicos do seu negócio.
Um software vertical especializado ou desenhado
para a sua indústria como o nosso não requer muita
personalização, o que se traduz num retorno sobre
o investimento mais rápido e numa implementação
menos custosa.
Nossa solução totalmente integrada reduz
a necessidade de investir em sistemas
complementares, proporcionando custos baixos,
maior segurança de dados, melhores relatórios
e uma completa visibilidade da sua cadeia de
suprimentos.
Com escritórios nos Estados Unidos, na Europa, Ásia
e Austrália, estamos onde você está, e podemos
oferecer-lhe suporte técnico 24 horas por dia.

O aplicativo é plenamente integrado com o Apprise®
ERP para proporcionar-lhe informações em tempo
real sobre o nível de estoque, status de crédito, preços
e mais. Os pedidos podem ser feitos mesmo sem
conexão à Internet e enviados automaticamente uma vez que estiver online. Deste modo, não perderá nenhuma
oportunidade de venda. Os representantes podem adicionar produtos ao pedido simplesmente escaneando seu
código de barras e eles são avisados quando o item está fora de estoque. Mapas integrados facilitam o planejamento
de rotas diárias. Com um design intuitivo e funções em tempo real, o Apprise Mobile contribui para um processo de
venda mais eficiente, com menos trabalho administrativo e com um processamento de pedidos mais rápido.
Enquanto que outras soluções móveis gerais podem ser confusas de usar, o Apprise Mobile é especificamente
desenhado para os distribuidores de bens de consumo, garantindo uma utilização fácil. Com o Apprise Mobile,
poderá entregar os produtos aos clientes mais rápido, manter suas informações atualizadas em tempo real e
ganhar tempo que a sua equipe dedicará a vendas e serviço.

Funcionalidades
>> Entrada de pedidos, consultas de catálogo completo de
produtos e informações sobre os clientes à distância
>> Introdução de pedidos com ou sem conexão à Internet
>> Sincronização de dados automática ou manual
>> Possibilidade de criar apresentações para mostrar os
produtos aos clientes
>> Pesquisa rápida de produtos graças a filtros e critérios
personalizados
>> Criação instantânea de pedidos escaneando códigos
de barras
>> Atributos do produto definidos pelo usuário
>> Possibilidade de adicionar mais informações (arquivos
e imagens) aos produtos
>> Informações sobre o estoque em tempo real, incluindo
alertas quando o produto não está disponível
>> Completa visualização de preços de produtos
>> Funcionalidades abrangentes de preços, incluindo
ofertas e promoções
>> Histórico completo de compras do cliente para poder
entrar novos pedidos baseados em pedidos anteriores
>> Programação de entregas diárias baseada em suas
regras
>> Mapas integrados para planejamento de rotas entre
clientes
>> Criação e consulta de notas sobre clientes
>> Guias de compra personalizadas para cada cliente

Benefícios
>> Realização de pedidos em qualquer momento e em
qualquer lugar, mesmo sem conexão à Internet, para
não perder nenhuma oportunidade de venda
>> Racionalização da entrada de pedidos para reduzir
o tempo de processamento e minimizar os erros
>> Entrada rápida de novos pedidos baseados em pedidos
anteriores ou escaneando o código de barras
>> Atualizações em tempo real para uma melhor
visibilidade do estoque disponível no momento
>> Design intuitivo que quase não requer formação
garantindo uma fácil assimilação
>> Apresentação dos produtos em feiras comerciais com
um design atrativo para promover as vendas
>> Informações de estoque em tempo real para melhorar
as relações com o cliente e aumentar as vendas
>> Mapas integrados facilitando aos representantes
o planejamento de rotas entre clientes
>> Configurações de segurança diferenciadas por
representante de vendas, cliente e produto para garantir
a segurança de seus dados
>> Possibilidade de definir seus próprios atributos de
produto para uma filtragem rápida e eficaz
>> Possibilidade de adicionar mais informações aos
produtos para reforçar a confiança dos clientes
>> Criação de apresentações personalizadas para cada um
dos seus clientes a fim de melhorar a experiência de
compra

>> Configurações de segurança diferenciadas por
representantes de vendas, clientes e produtos
>> Os representantes podem marcar e classificar os
produtos segundo a sua quantidade na loja visitada ou
segundo outros critérios, para discuti-los mais tarde
>> Os gerentes podem fazer listas de produtos marcados
e enviá-las para todos os representantes de vendas
>> Seleção manual de preço, ou cálculo automático do
melhor preço segundo critérios predefinidos
>> Gerenciamento do aplicativo por meio da Ferramenta
de Administração da Web

Aplicativo
>> Aplicativo nativo para tablet com sistema operacional
iOS ou AndroidTM
>> Design elegante e intuitivo

Melhoramos a sua cadeia de
suprimentos, assim como os seus
negócios
A Apprise concentra-se na solução dos desafios exclusivos
que a cadeia de suprimentos apresenta aos fabricantes,
importadores e distribuidores de bens de consumo.
Graças ao nosso software ERP específico da sua indústria
e uma equipe global que entende os seus negócios, ajudar
nossos clientes a ter sucesso é o que fazemos melhor.
Para mais informações, contate-nos via email no
sales@apprise.com ou visite o nosso site apprise.com/br.
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