G2Lekmo Prevenda
Aplicació per a dispositius mòbils destinada
als equips comercials

• Solució de mobilitat potent, àgil i flexible amb l’objectiu d’aconseguir que els equips

comercials de les petites i mitjanes empreses puguin donar un servei ràpid i eficaç al
client en les tasques de prevenda des d’una tauleta iPAD, Android o Windows.

Avantatges
Atenció al client eficaç:
• Visualització fàcil, ràpida i personalitzable del catàleg de productes .
• Temps de resposta immediat: articles consumits, preus, últimes comandes...
• Captura ràpida de comandes, amb articles ja consumits o amb nous, etc.
• A partir de les comandes capturades al moment i integrades al sistema
central, s’escurça el temps d’expedició i per tant el d’ entrega al client.

Optimització de recursos:
• Captura de comandes al moment.
• Gestió de rutes.
• Gestió de cobraments.
• Sincronització amb el sistema central a través d’ internet. Es treballa amb
cobertura de dades (‘on-line’).

Optimització dels processos administratius:
• Les comandes entrades a la tauleta des de la mateixa empresa del client
s’ integren amb el sistema de gestió central optimitzant recursos humans
i evitant possibles errades.
• Possibilitat de cobrar “in-situ” rebuts pendents.
• Integrable amb qualsevol software de gestió integral (ERP).
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Mòduls principals
• Clients:
- Dades generals.
- Dades expedició, notes.
- Articles consumits (quantitat, preu, data...).
- Comandes fetes.
• Articles:
- Dades generals.
- Recerca avançada d’articles per qualsevol concepte (p.ex.
codi, descripció, preus, ....).
- Tractament de diferents unitats de mesura (unitats, caixes, ...).
- Fotos i arxius addicionals (pdf’s,...).
• Rutes:
- Possibilitat de tindre fins a 999 rutes amb “n” clients per ruta.
- Possibilitat de marcar com a “visitat” un client sense fer comanda.
• Comandes (Prevenda):
- Creació, modificació, eliminació, consulta.
- Al fer una comanda per un client, es visualitzen els articles
venuts ordenats per data, i de manera molt còmode es poden utilitzar per la nova comanda. També es poden fer comandes d’articles mai venuts al client.
• Cobraments:
- Pendent de cobrar per cada client.

Internet /
Núvol

Característiques
• Software estàndard parametritzable de ràpida implantació i posta en marxa.
• Tauleta Apple, Android o Windows amb connexió a internet.
• Integració directe amb software ERP G2. Integrable amb qualsevol altre sistema de gestió integral ERP.

G2Software, fundada l’any 1993 per professionals amb anys d’experiència en el camp del software i dels sistemes informàtics, desenvolupa la seva activitat en
el sector de les tecnologies de la informació. Dins d’aquest sector, G2Software està especialitzada en software de gestió empresarial i mobilitat.
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