GAVA / GAVL

Gestão central de cadeia de lojas / Gestão de loja, vendas em
P.O.S.
Software integrado de gestão de sapatarias e pronto-a-vestir, quer a nivel de loja, quer
a nivel central de um escritório, em todos os aspectos de funcionamento. De entre as
várias funcionalidades destacamos:

Recepção, Distribuições, Etiquetagem, Transferências e
Existências,
Caracterização completa de artigos. Recepção de artigos dos
Fornecedores. Consulta de recepções anteriores.
Pesquisa da existência de artigos, a partir de qualquer
loja, em todas as lojas com filtragem por diversos
critérios de busca.Geração e impressão de etiquetas
com códigos de barras para os artigos. Distribuição do
stock central para cada loja com emissão de
documentos de transporte. Consulta de
movimentações anteriores com filtragem por diversos
critérios de busca.Transferências de artigos entre lojas
com emissão de documentos de transporte. Consulta
de transferências anteriores com filtragem por diversos
c r i t é r i o s
d e
b u s c a .

Gestão de Crédito
Parametrização do limite de crédito autorizado, número de
prestações, valor mínimo por prestação. Emissão de avisos de
vencimento com possibilidade de filtragem por diversos critérios.
Consulta de contas / correntes de qualquer cliente a partir de
qualquer loja, análise de antiguidades, contrôle do crédito
disponível.

Consolidação de movimentos
Integração dos movimentos diários de todas as lojas. Emissão de
Mapas Diários por loja ou na totalidade. Possibilidade de,
centralmente, consultar documentos.

Clientes
Fichas de clientes com informação completa. Consultas aos clientes com filtragem por diversos critérios de busca. Acesso directo, a partir da ficha, à conta
/ corrente do cliente para consulta ou lançamento de movimentos de compra, recebimentos ou outros. Histórico de observações e / ou contactos relativos
aos clientes.
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Gestão de loja / P.O.S.
Importação / Exportação automáticas
Processamento automático de importação e actualização das
vendas diárias de todas as lojas para a Sede e exportação das
existências de todas as lojas e contas / correntes actualizadas de
todos os clientes diáriamente da Sede para cada loja.

Ferramentas de Produtividade
Agenda, Documentos tipo (cartas, faxes, mailings,circulares),
Calculadora simples e financeira, possibilidade de digitalizar
directamente de dentro do programa

Talões de venda

Emissão de talões de venda. Diversos tipos de pagamento (Nu, Mb, Visa, Crédito Interno). Obtenção do código de artigo por leitura (via scanner) do código
de barras da etiqueta ou por introdução manual. Possibilidade de efectuar trocas e devoluções. Emissão de vales por compra, troca ou devolução.
Possibilidade de actualização automática da conta / corrente do cliente em venda a crédito. Consulta directa da conta / corrente do cliente a partir de um
talão de venda a crédito. Consulta de talões emitidos com pesquisa por diversos critérios de busca.

Recibos
Emissão de recibos por pagamento de prestações de venda a crédito.
Possibilidade de actualização automática da conta / corrente do cliente em venda
a crédito. Consulta directa da conta / corrente do cliente com selecção e escolha
dos valores a pagar. Consulta de recibos emitidos com pesquisa por diversos
critérios de busca.

Mapas diários de caixa
Mapas detalhados por tipo de venda /
recebimento. Totais gerais e por
tipo.Possibilidade de visualização em
ecrán antes de imprimir

Existências
Consulta das existências em todas as lojas com pesquisa por diversos critérios de
busca para o item pretendido (características, etiqueta, distribuições, transferências, datas,...).
Actualização automática das existências por venda, troca, devolução e resgate de vale.
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