CONHEÇA O

VENDA MÓVEL BY US4
O aplicativo que é o melhor assistente
de vendas para os profissionais
de home centers.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Atuar com vendas no chão de loja de um home center é um desafio que envolve muito conhecimento técnico e uma infinidade
de informações sobre processos; isso pode tornar a venda menos ágil e dificultar o dia a dia dos vendedores. O Venda Móvel
by US4 foi feito para atender de forma rápida moderna e eficiente todas as necessidades da sua equipe de vendas, tornando
a experiência do cliente muito mais ágil e fluida. Compatível com diversos ERPs de mercado e integrado ao TOTVS Varejo
Home Center - Linha Gemco, ele agrega inteligência aos processos, aumentando a eficiência e o potencial das vendas
e proporcionando maior satisfação e fidelização dos clientes.

UMA APLICAÇÃO COMPLETA E INTELIGENTE PARA POTENCIALIZAR AS VENDAS
DA SUA LOJA OU REDE.

PEDIDO DE VENDA

RETAGUARDA

PAPA FILA

De forma simples, o vendedor realiza pesquisa
e cadastro de clientes, consulta produtos,
monitora pedidos, elabora orçamentos e
executa liberações comerciais e de crédito.

Mais agilidade na conferência de entrada
e saída de mercadorias, realização de
inventários, criação de etiquetas de gôndola
ou centro de distribuição, precificação
e auditorias de preço.

Proporcione mais liberdade aos clientes
fechando vendas de qualquer lugar da loja,
com resgate de pedidos únicos ou agrupados,
e seleção de pagamento simplificada, seja
no crédito ou débito.

O Venda Móvel by US4 tem tudo que sua loja
precisa para vender mais e encantar clientes.
Tudo pelo smartphone ou tablet: desde orçamento com características
do produto, valores, negociações, pedido de venda, liberação comercial
e análise de crédito até o monitoramento do status do pedido,
com possibilidade de fazer tudo off-line
Operação inteligente: a aplicação oferece recursos para fidelização
dos clientes e monitoramento dos pedidos realizados para
acompanhamento das vendas
O melhor assistente de vendas: o vendedor pode realizar
consultas por produto, por imagem, comando de voz, localizar
o produto no estoque e muito mais

Adquira o Venda Móvel by US4 e tenha o melhor assistente de vendas do mercado,
agregando valor ao seu home center.
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