TOP SERVICE Θρασκιάς Κων. Γεώργιος
TOP MOBILE SALES
Λογισμικό Παραγγελιοληψίας για Android

TOP MOBILE SALES
Η εφαρμογή TOP Mobile SALES αναπτύχθηκε με γνώμονα την
απλοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγγελιοληψίας.
Αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους οι
οποίες διαθέτουν τμήμα πωλήσεων.
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Δυνατότητες Εφαρμογής
• Απεικόνιση όλων των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν πελάτες και
είδη (καρτέλα πελάτη, κινήσεις, υπόλοιπο πελάτη, απόθεμα είδους κλπ.)
• Δυνατότητα offline λειτουργίας. Δεν απαιτείται σύνδεση στο internet για τη
χρήση της εφαρμογής. Όλα τα δεδομένα (πελάτες-είδη-παραγγελίες κλπ.)
αποθηκεύονται στην τοπική βάση της συσκευής (SQLite) και μπορούν να
ενημερωθούν και να συγχρονιστούν οποιαδήποτε στιγμή βρεθεί σύνδεση.
• Στατιστικά πελατών και ειδών (κορυφαία/τελευταία)
• Κατηγοριοποίηση ειδών και εύχρηστες λειτουργίες εύρεσης για την
ευκολότερη αναζήτηση είδων και πελατών. Χρήση εικόνων στα είδη.
• Ιστορικό παραγγελιών με τις λεπτομέριες της κάθε παραγγελίας. Δυνατότητα
γραπτών και φωνητικών σημειώσεων για κάθε παραγγελία.
• Επεξεργασία/διαγραφή παραγγελίας εφόσον δεν έχει αποσταλεί.
• Ημερολόγιο χρήστη με το πρόγραμμα και τα ραντεβού του. Συνεργάζεται με
το Calendar της Google και η μόνη απαίτηση είναι ο χρήστης να διαθέτει ένα
Google λογαριασμό.

Χαρακτηριστικά
• Ελάχιστος χρόνος εκμάθησης. Δεν απαιτούνται γνώσεις αλληλεπίδρασης με
λειτουργικό Android και ο χρήστης είναι δυνατό να εξοικοιωθεί μέσα σε μόλις
λίγα λεπτά.
• Εύχρηστο Interface. Browser-like χρήση tabs(καρτέλες). Απαιτούνται μόλις
λίγες κινήσεις αφής για την περιήγηση στην εφαρμογή. Με μόλις λίγα 'touch'
ο πωλητής μπορεί να δημιουργήσει και να αποστείλει μία νέα παραγγελία, να
ενημερώσει και να συγχρονίσει την τοπική βάση της συσκευής και να
παρακολουθήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα είδη και τους
πελάτες του.
• Ταχύτητα: Βέλτιστη διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων. Η εφαρμογή έχει
ελάχιστους χρόνους φόρτωσης ακόμα και με πολύ μεγάλο αριθμό
καταχωρήσεων (10.000 + είδη και πελάτες).

TOP SERVICE - Θρασκιάς Κων. Γεώργιος – 2o χιλ. Χαριλάου - Θέρμης –T.Θ. 60845 –ΤΚ: 57001– Θεσσαλονίκη
Email: info@topservice.gr – www.topservice.gr – Τηλ: 2310-867660 - Fax: 2310-867648

