


  

A importação em bloco é uma ferramenta que facilita e 

automatiza as tarefas de emissão de documentos a partir de 

outros documentos. As melhorias constantes que têm sido 

adicionadas a esta ferramenta tornam-na cada vez mais versátil e 

adaptada a vários setores de atividade. Desta vez, foi incluída a 

possibilidade de condicionar a importação e consequente 

processamento a determinados dias da semana ou feriados. Esta 

característica é facilitadora do processamento para empresas que 

necessitem de entregas diárias, por exemplo padarias.



  

A gestão de stocks é um fator crítico para a maioria das 

empresas. Quando estas utilizam a mobilidade a possibilidade 

de consultar o stock existente a cada encomenda pode ser 

fundamental. 

O inWork MOBILE permite a consulta do stock online tendo 

em conta as existências do armazém, as quantidades 

reservadas e as quantidades vendidas ou encomendadas que 

ainda não foram comunicadas ao sistema central. 





  

Imagine que a informação relevante para a gestão do seu 

negócio chega à hora marcada ao seu email sem necessidade 

de qualquer interação! Isso é possível graças ao novo módulo 

WORKER. 

Basta construir as listagens pretendidas (utilizando o 

construtor de mapas), indicar os endereços de email para onde 

pretende enviar a informação e o WORKER encarrega-se de 

garantir a entrega da informação pretendida à hora marcada.

Esta funcionalidade estará disponível para todos os 

utilizadores inWork quer seja através de subscrição, quer seja 

através do sistema pay-per-use.









  

A mobilidade pode ser um complemento fundamental para 

alguns setores de atividade ou empresas. 

O facto de permitir configurar a moeda em que o sistema 

móvel vai trabalhar vem possibilitar que empresas com 

necessidade de tratamento multi-moeda possam usufruir 

desta mais-valia.







  

Melhoramentos diversos facilitando o controlo de caixa através 

de ciclos de caixa não coincidentes com o ciclo diário.













  

O inWork passou a ter funcionalidades que podem ser 

utilizadas no formato pay-per-use (pague apenas pelo uso), 

é o caso do WORKER, histórico de email, o envio de SMSs e 

no futuro, poderão ser implementadas muitas outras. Foi 

incorporado no inWork um sistema muito simples que 

permite ao utilizador fazer o carregamento de pontos 

através do serviço multibanco e ir acompanhando a 

respetiva utilização dos mesmos podendo mesmo 

identificar quais os grupos de utilizadores que podem usar 

cada um dos serviços.





  

Imagine que o vendedor quando chega ao cliente tem consigo 

a sugestão de encomenda que tem como base o histórico de 

consumo do cliente. E se nessa sugestão de encomendas 

estiverem incluídos os produtos que estão atualmente em 

promoção ou destaque? Este é o processo que o inWork 

MOBILE utiliza para facilitar o processo de venda e prestar um 

serviço de excelência ao seu cliente ao mesmo tempo que 

simplifica e torna mais eficiente o processo de venda evitando 

esquecimentos e rotura de stock.



  

O inWork SALES deu mais um passo para ser uma extensão do 

seu negócio. 

Além do funcionamento autónomo que o torna um elemento 

fundamental para a redundância de funcionamento, o facto de 

se poder imprimir o número da guia de transporte nos 

documentos, permite que seja utilizado em viaturas de venda 

ambulante. A integração com os restantes módulos do ERP 

facilitam a gestão da empresa nas suas diferentes vertentes.



  

A gestão do seu armazém está mais facilitada. Além das 

existências e localizações podemos também verificar e registar 

necessidades de aprovisionamento, verificar stocks em outros 

armazéns e ainda gerir cargas e descargas de mercadoria 

através de um único equipamento. A completa integração com 

todos os módulos do ERP tornam o inWork PICKING uma 

ferramenta fundamental para a gestão do seu negócio.



  

Várias melhorias na gestão documental que facilitam a 

pesquisa dos documentos e melhoram a gestão dos 

utilizadores e permissões.


