Uma solução de Vendas ao
Balcão simples e moderna
Os consumidores procuram cada vez mais uma experiência
de compra diferenciada, elevando o grau de exigência junto
dos empresários do setor de retalho que vêm a necessidade
de um serviço de qualidade como um desafio acrescido
ao negócio.
O TlimTM Easy é por isso uma solução acessível que
possibilita a gestão completa de estabelecimentos de
comércio a retalho que não apresentam a necessidade de
integração com sistemas de back office e que trabalham
com um número reduzido de operadores.
Por apenas 8.836MT por ano, em modalidade de
subscrição, acede a uma solução de gestão de frente de
loja inovadora e fácil de utilizar, pronta a fazer face às
necessidades das mais variadas empresas do setor do
retalho, desde lojas de vestuário e calçado, produtos
frescos, supermercados e lojas alimentares, centros de
estética e bem-estar, lojas de decoração,
entre muitas outras.

— Gestão de artigos e controlo eficiente de stocks;
— Elevado nível de controlo do negócio;
— Todas as atualizações legais e fiscais incluídas no valor da
subscrição;
— Suporte técnico de proximidade, assegurado por vasta
rede de parceiros PRIMAVERA;
— Suporte a diferentes idiomas (português, castelhano,
inglês, francês);
— Pagamentos e recebimentos em várias moedas.
O TlimTM Easy é uma solução limitada a 1 Posto e 2 Logins
para operadores. Esta é uma solução fechada não sendo
possível a integração com o ERP PRIMAVERA.

Facilidade de integração com equipamentos diversos,
nomeadamente de pesagem.

Principais caraterísticas do TlimTM Easy:
— Sistema tátil com apresentação simples e apelativa.
Proporciona um ambiente de trabalho intuitivo, assegurando
rapidez e facilidade de utilização;
— Orientação total ao operador, dispensando investimento
em formação;
— Baixos requisitos de hardware (compatível com Windows
e Linux);
— Gestão de Caixa otimizada;
— Agilização das operações diárias (ambiente
personalizável, códigos de barras, balanças,…)
— Facilidade de criação de promoções e ações de
fidelização de clientes;
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