CONHEÇA O

PDV EASY MOBILE
BY EASY ANALYTICS
Mobilidade para vender mais rápido
e gerenciar os processos comerciais
da sua loja, direto pelo celular.

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

Quanto mais rápido é seu fechamento de vendas, maior o nível de satisfação dos seus clientes. Pensando nisso, apresentamos
o PDV Easy Mobile by Easy Analytics, o sistema que leva todo o ponto de venda direto para os dispositivos móveis dos
seus vendedores. Acabe com filas e ofereça um atendimento exclusivo, a partir de uma ferramenta web completa, com
processamento fiscal integrado ao seu ERP TOTVS. E você ainda conta com poderosos indicadores para gerenciar
as equipes e consultar as vendas por unidades, vendedores e produtos.

COM UM SISTEMA MOBILE, SEU TIME FECHA MAIS VENDAS E MELHORA O NÍVEL
DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO OTIMIZADO

RÁPIDA IMPLANTAÇÃO

DADOS ANALÍTICOS

Foco total no fechamento da venda, por meio
de um atendimento rápido e fácil dentro
da loja, sem a necessidade de deslocar
o cliente até um PDV fixo.

O PDV Easy Mobile by Easy Analytics possui
flexibilidade para atender todos os tipos
de lojas e ambientes, e pode ser instalado
em apenas um dia.

Acompanhe os indicadores de todos
os vendedores em dashboards completos,
com informações sobre vendas,
produtos e lojas.

Vendas mais objetivas e direcionadas
com a mobilidade do PDV Easy Mobile
by Easy Analytics.
Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções
Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio
com soluções nativas e conectadas ao seu ERP
Liberdade: diversos recursos disponíveis direto no seu dispositivo
móvel, como preenchimento de cadastros, composição de orçamentos,
montagem de pedidos, fechamento de vendas, emissões
de CF-e em impressoras sem fio (WiFi ou bluetooth)
e muito mais

Fale com a TOTVS e agilize seus processos de venda com o
PDV Easy Mobile by Easy Analytics.

easyanalytics.com.br

totvs.com

