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ROBUSTO    VERSÁTIL    INTUITIVO    SEGURO

O QUE É?

OPERACIONAL ENCOMENDAS

Fornecedores e clientes

STOCKS

Números de série

ADMINISTRATIVO EMISSÃO DE DOCS

Fatura, recibos, etc

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Compras, vendas, etc

PÓS-VENDA ACOMPANHAMENTO

Comunicação com clientes

FUNCIONAMENTO

O software de gestão inWork, especialmente desenvolvido para as empresas cuja atividade é o comércio de peças e 

acessórios auto. Sistema de informação modular e abrangente  a todas as áreas da empresa, adapta-se facilmente ao 

funcionamento dinâmico das micro e pme´s e também às necessidades de gestão e consolidação de médias e grandes 

organizações. Com todos os procedimentos integrados gere facilmente todas as áreas da empresa desde os stocks 

às contas correntes, passando pelo inovador controle de crédito e emissão de documentos.

VANTAGENS

Utilização de vários códigos do produto, permitindo ter código próprio e as referências da peça nas diferentes 

marcas de viaturas e equipamentos;

Ficha completa dos produtos e galeria de imagens associada;

A função de produtos em cadeia ajuda a minimizar o risco de esquecimento de produtos na faturação;

Subdivisão por grupo, família e subfamília de produtos permitindo análises mais rigorosas, detalhadas 

ou agregadas de acordo com o objetivo da análise;

O conceito de produtos compostos, facilita a movimentação de peças ou kit de peças em conjunto;

Com a  utilização do número de série facilita a identificação da peça, gestão de stocks e controlo de garantias;

Possibilidade de utilização de várias tabelas de preços e descontos negociados por cliente;

Indicação da marca do produto facilitando a análise cruzada de famílias, como por ex. análise de produto por 

marca ou marcas por família ou produto;

Na falta de stock, o uso de produtos similares proporcionam o aconselhamento de produtos alternativos;

Dashboard integrado em tempo real que permite uma variedade de análises de acompanhamento do negócio;

Histórico de compras de cliente com a indicação destacada dos últimos preços praticados em cada produto;

Sistema de Email e SMS integrado para comunicação e alertas.


