Solució mobilitat Prevenda per iPAD
MIRÓ PASTISSERIA BOMBONERIA
L’empresa:
Des de 1920 a Castellterçol, Pastisseria Miró és un referent
en tradició i innovació en el món de la pastisseria.
Amb esforç, constància i rigor, a Pastisseria Miró donem un
toc personal i singular a pastissos, tortells, coques i bombons, i gràcies a la vostra confiança avui som presents a les
vostres celebracions per fer-les més dolces i especials.
www.pastisseriamiro.com

Implantació de la solució de mobilitat G2Prevendamobil per a la gestió comercial.
Necessitats que MIRÓ va plantejar:
Dotar a l’equip comercial de dispositius mòbils iPAD’s per ensenyar el catàleg de productes i poder fer les comandes als comerços ‘in-situ’:
-El sistema ha de contemplar la visualització clara, fàcil i
personalitzable del catàleg de productes, segons classificació per marques, grups, subgrups, novetats,...
Ha de contemplar la Incorporació de fotos, arxius pdf,
arxius de text, vídeos, ...
-El sistema ha de contemplar la confecció ràpida i àgil
de les comandes (Visualització dels articles consumits
anteriorment, disponibilitat de l’estoc, tarifes i descomptes especials,...).
-Sincronització amb el ERP G2 quan hi ha connexió a
internet, transferint-hi les comandes efectuades amb
l’iPAD per tal que magatzem pugui preparar i expedir
els productes de forma ràpida i eficaç des del propi
ERP G2.

Declaracions del gerent de MIRÓ:
“...hem millorat la imatge d’empresa substancialment, doncs
fins ara portàvem el catàleg de productes amb paper i ensenyar
-ho amb un dispositiu IPAD ens ha fet millorar molt la nostra
imatge. A més, resulta molt més àgil, clar i entenedor ensenyar
al client el ventall de productes amb la tablet.
Per altre banda, hem reduït molt de temps i errors en la gestió
de les comandes. Ara fem les comandes directament al iPAD i
passen automàticament al sistema central ERP G2, la qual cosa
permet que el mateix dia el magatzem pugui preparar les expedicions del articles i enviar-los al client final.
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