SETOR DE
COMBUSTÍVEIS:

COM O GESTOR MOBILE VIASOFT
PETROSHOW VOCÊ EXERCE E CRIA AS
MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO

Você já sabe que controle é um dos elementos determinantes de uma boa estratégia.
Mas você sabia que pode ter ainda mais controle e um poder de gerenciamento
muito mais do que o que você já tem?
É que o aplicativo Gestor Mobile VIASOFT PETROSHOW oferece diversas possibilidades de realizações de tarefas de uma maneira que antes dele não era possível.
Demais, não é? Olha só o que ele possibilita:

ALTERAÇÃO DE LIMITE DE
CRÉDITO
Com o aplicativo você pode alterar o limite de crédito dos
seus clientes quando for necessário, mesmo que fora da
empresa. Se o gestor não estiver na empresa, isso não será
problema, pois, as modificações podem ser feitas, também,
através do aplicativo.

VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO E
DADOS DO CLIENTE
É preciso ter o controle e o constante monitoramento dos
seus clientes para que você saiba como os negócios estão
indo, afinal, saber disso é básico, mas também a base de
boas estratégias e táticas. Poder verificar a situação do
cliente também garantirá que 1. Ele está recebendo a atenção que merece para ser fidelizado e 2. Se há pendências
por parte dele, você poderá tomar providências quanto a
isso.

APROVAÇÃO
DE PEDIDOS
Com a aprovação de pedidos no aplicativo o vendedor
poderá ter a autorização que precisa para efetuar a venda
instantaneamente e sem burocracia. Eliminando a necessidade de ter que mandar e-mail, WhatsApp ou ligar para o financeiro para obter as permissões necessárias.

LIBERAÇÃO DE
DOCUMENTOS
Libere duplicatas a pagar na sua empresa. Caso sua empresa trabalhe com alçadas de liberação de pagamentos, o
gestor pode autorizar pagamentos de duplicatas com determinados valores diretamente pelo aplicativo. Com o VIASOFT Petroshow Gestor Mobile você pode fazer tudo isso
através do seu celular, facilitando e otimizando o processo.

É MUITA VANTAGEM, É MUITA
INOVAÇÃO, É EVOLUÇÃO.
Não é incrível que tantas tarefas que antes eram sinônimo de dor
de cabeça possam ser realizadas de maneira totalmente segura
e acessível?
Que tal evoluirmos juntos? Solicite uma demonstração sem
compromisso!
Nós ligamos para você.

AGENDE UMA DEMONSTRAÇÃO

