Força de Vendas
Vender mais é o objetivo de
todo empresário. Como fazer
isto? Se um dos problemas
que mais incomoda os vendedores é o tempo que eles gastam preenchendo formulários, registrando controles e
enviando ou fornecendo informações para a empresa.
Não há como fugir desta burocracia, ela é necessária. Utilizando-se de uma das tecnologia que mais cresce no momento, o
PalmTop, o UtilFV simplifica a. O vendedor
tem na palma da mão e no momento da venda, todas as informações de que necessita para concretizar a venda e registrar todas as informações necessárias para os controles.

Facilidade

Agilidade

As informações referentes
ao pedido são transmitidas e
imediatamente integradas
ao Faturamento, na retaguarda, garantindo uma total integridade dos dados,
que passam a estar disponíveis imediatamente para o
processamento.

Segurança
Todas as informações contidas no Palm são
protegidas por senha e ficam disponíveis apenas para aquele Palm, com uma data limite,
após a qual os dados não podem mais ser acessados, sem liberação da retaguarda.

Características Técnicas

Dispositivo Móvel: qualquer modelo.
Sistema Operacional : PalmOS.
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Economia
Com a integração do sistema de vendas, os pedidos passam a ser processados e digitados automaticamente eliminando esta etapa do ciclo,
permitindo um melhor aproveitamento do tempo e dos recursos utilizados.

Fone: (16) 2514-7000
Web: www.utilsoft.com.br/utilfv
Email: comercial@utilsoft.com.br

