FICHA TÉCNICA

SOFTWARE

BMGEST

SOLUÇÃO PARA GESTÃO
DO SOFTWARE ETPOS

Fabricado na União Europeia

O BMGest é uma solução de software que
complementa o seu sistema de faturação
ETPOS, permitindo, assim, agilizar e
centralizar processos e tarefas.
O BMGest permite dotar o seu ETPOS com
todos os dados necessários de forma a
otimizar o desempenho do seu negócio.
Da mesma forma, poderá recolher todos
os dados gerados, possibilitando, assim,
uma análise detalhada e exata das suas
vendas e dos seus recursos.
O BMGest foi especialmente pensado
para assisti-lo na execução das rotinas
diárias de gestão de uma forma mais ágil
e eficiente.
GRUPO

PRODUTO

www.grupojpm.pt

www.balancasmarques.pt

SOFTWARE

BMGEST

CARACTERÍSTICAS
Comunicação direta com o ETPOS
Por TCP/IP, permitindo o acesso através da Internet.
Funcionamento Multi-Loja
Comunicando em simultâneo com vários sistemas ETPOS.
Importação
· Dos documentos emitidos em cada uma das lojas.
· Dos históricos de etiquetas realizados em cada uma das lojas.
· De cada uma das caixas de cada loja.
Alteração de preços personalizada por loja
Através de margens predefinidas, basta alterar o preço base de cada produto para que o preço em cada loja fique
corretamente definido. As margens podem ser calculadas por valor percentual ou por valor absoluto (por exemplo, mais
10% ou mais 0,15 € do valor base).
Recolha e/ou envio do stock
De cada loja, permitindo, assim, uma fácil e rápida atualização do stock real. A identificação do produto pode ser efetuada
através de leitura do seu Código de Barras.
Definição dos artigos visíveis
Por loja.
Envio/receção de diversos dados de
· Famílias
· Clientes
· Artigos
· Preços
· Stock
· Artigos por Cliente
· Ingredientes
· Vendedores
· Fornecedores
· Códigos de Barras
· Modo de Pagamento
· Taxas
Listagens
· Das Tabelas
· Do Stock
Mapas
De Vendas
· Por Documentos
· Por Datas
· Por Vendedores
· Por Loja
De Resultados
· Por Artigos
· Por Famílias
De Caixas
Consulte a tabela de preços
Comercializado por:

www.europesagem.com
facebook.com/EPSeuropesagem
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