
SABER MAIS

O NOSSO COMPROMISSO

Solução com tudo o que necessita para

ter uma loja online integrada e vender 

os seus produtos 24h por dia.

LOJA ONLINE
INTEGRADA COM ERP

Loja Online

www.inwork.software



O QUE É?

VANTAGENS

A possibilidade de criar novas características 

nas fichas de clientes, fornecedores, vendedores e 

produtos fundamental para uma gestão eficaz em 

cada fase do crescimento da empresa;  

Campos Menu de contexto
O menu de contexto contém opções e valores 

diferentes de acordo com o local em que é ativado, 

podendo ser programado de forma a incluir novas

funcionalidades; 

Sem necessidade de programação, permite ao 

utilizador construir as análises, listagens e 

gráficos de acordo com as suas necessidades.

Listagens configuradas Parametrização
Através de uma linguagem de alto nível é 

possível incorporar novas funcionalidades, 

integrando-as nos campos, eventos, consultas, 

listagens programadas, etc;

Clientes e fornecedores; Stocks; Documentos; 

Encomendas; Gestão de obras; Contacto CRM; 

Contabilidade; Gestão Financeira; R. humanos; 

Módulos POS; Bombas de gasolina; G. de cargas; 

Módulos Dashboards
Configuração de widgets de acordo com as

preferências de cada utilizador. Facilidade de 

incorporar qualquer tipo de informação gráfica 

ou texto em toda a aplicação.

DESTAQUES

Ferramentas inovadoras de automação (RPA) que 

permitem uma poupança de tempo em tarefas de 

rotina tornando o inWork uma das soluções mais 

evoluídas neste segmento de mercado.

Ferramentas RPA API
Disponibilização de um conjunto de métodos que

permitem o consumo e depósito de informação

existente no ERP inWork.

De uma forma permanente e atenta às novas tendências e solicitações do mercado o inWork tem vindo a 

evoluir e a acrescentar novos módulos ao seu ERP, mantendo as Bases de Dados únicas o que confirma o 

inWork ERP como uma ferramenta de gestão robusta, versátil, escalável. O inWork Webstore, é um módulo 

que permite aos seus clientes conhecerem e adquirirem os produtos e serviços via internet, proporcionando 

um novo canal de distribuição e uma loja à escala global. Comece a gerir a sua loja online de forma integrada 

com a faturação, gestão de stocks, logística, contabilidade, etc, não necessitando de repetir lançamentos 

e/ou de corrigir manualmente stocks ou outras funcionalidades.

Configuração da loja com logo, descrição, 
moradas e contactos;

Indicação de palavras-chave para facilitar
a indexação nos motores de busca (SEO);

Facilitador de pesquisa de imagens através
do nome (SEO);

Preço de venda e armazém específico da loja
ou partilhado pelo ERP;

Campanhas e preços promocionais definidos 
e partilhados pelo ERP inWork;

Configuração do catálogo de produtos e seu 
comportamento;

Base de dados de clientes sincronizada entre 
o ERP e a loja virtual;

Integração automática de documentos, 
necessidades e stocks;

Descrição do produto com texto formatado
e cores;

Configuração do produto diretamente no ERP;

Classificação dos produtos por marca e família;

Indicação do produto em destaque;

Galeria de imagens por produto;

Gestão e integração de pagamentos;


