PORTAL DE GESTÃO ONLINE
A plataforma ZS bms, interligada com todas as soluções de software da Zone Soft,
traz diversas vantagens pensadas para facilitar o seu dia-a-dia, tornando a gestão
do seu negócio mais simples, eficaz e segura.

CARACTERÍSTICAS
Backoffice Online

Acesso Remoto

Gestão Centralizada

Portal web ZS bms: zsbms.com
App de consulta ZS bms mobile: Disponível em app ios e android

ZS mobile

Sistema nativo em Android
Ligação com impressoras com ou sem fios

Requisitos mínimos ZS bms mobile: Android 4.4 ou superior e IOS v8 ou superior;
Ligação à internet

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

GARANTIA DE SEGURANÇA

ZS mobile

Faturação em Telemóvel, Tablet ou PDA

Com a cloud híbrida da Zone Soft, os seus dados estão sempre disponíveis
e seguros através de uma política de cópias de segurança, garantindo-lhe
o cumprimento da legislação.

Emissão de Fatura-Recibo e Fatura Simplificada
Cópias de Segurança
Consulta de Conta Corrente de Clientes entre Lojas
Criação de Famílias, Subfamílias e Produtos no Dispositivo Móvel
Possibilidade de Associar Imagens a Produtos

Segurança

Fiabilidade

Mobilidade

Sincronização automática
a cada 20 segundos.

Armazenamento
virtualmente ilimitado
e até 5 dias de
funcionamento offline.

Acesso em tempo real
à informação do seu
negócio.

Listagens de Mapas e Resultados Periódicos para a Contabilidade
Operacional mesmo sem ligação à internet, até 5 dias
Emissão de Fatura a Crédito, Recibo e Nota de Crédito
Guias Globais, de Remessa e de Transporte (comunicação AT via webservice)

PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO

Encomendas, Orçamentos e outros Documentos
Faturação georreferenciada
Gestão, Consulta e Impressão do estado de Stock, em Trânsito
Pagamentos múltiplos

+300.000

Canal de comunicação

Regras de vantagens

sempre a crescer

direta com os clientes

específicas do seu negócio
para os seus clientes

PORQUÊ TER UM PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES?

Talões de troca
Gestão de Propriedades e Características
Interface com ligação a Balanças de Pesagem e Impressoras via bluetooth ou wi-fi

Aumenta a sua visibilidade
Impulsiona a sua faturação e recorrência de consumo

Pagamentos móveis (MB Way, MEO Wallet, SEQR)

FATURAÇÃO COM MOBILIDADE
O SEU NEGÓCIO A FATURAR EM QUALQUER
MOMENTO, EM QUALQUER LUGAR

Maior satisfação dos clientes

Street Food | Assistência informática | Canalizadores | Eletricistas

COMO O NEGÓCIO GERE O PROGRAMA?
A loja/restaurante define as regras e vantagens do seu programa de fidelização

Chaveiros | Esteticistas | Padarias | Entregas | Serviços ao domicílio

Divulga as suas ofertas através de SMS segmentadas

Táxis/Turismo | Venda ambulante | Empresas de mudanças

Acompanha o desempenho das ações pelo Dashboard do portal online

E muito mais!

COMO O CLIENTE UTILIZA?
Cliente regista-se apenas com o nº do telemóvel
Identifica-se com o nº do telemóvel para acumular e beneficiar
das vantagens quando os critérios forem cumpridos

Para mais informações visite-nos
em zonesoft.pt

FATURAÇÃO COM MOBILIDADE

MOBILIDADE À MEDIDA DO SEU NEGÓCIO

CONTROLO TOTAL E GESTÃO ON THE GO

FATURAÇÃO NA CLOUD HÍBRIDA ZONE SOFT

Liberte-se do ponto de venda tradicional e fature onde quiser,
quando quiser com o ZS mobile.
Uma solução intuitiva e facilmente configurável de baixo custo,
prática e altamente preparada para atender às necessidades de
qualquer negócio que fatura ON THE GO.

Esteja onde estiver, as decisões já não precisam esperar. Todas
as funcionalidades de gestão encontram-se disponíveis na sua
mão, literalmente:

Solução Cloud a funcionar há mais de 12 anos, pioneira e
única em Portugal:

Elaboração de Orçamentos, Encomendas, Guias Transporte,
Guias Globais e Outros Documentos
Sistema nativo em
Android com
atualizações gratuitas

Bluetooth para conexão
com outros dispositivos
(Balanças de Pesagem,
Impressoras, etc)

Faturação sem
interrupções em falhas
de internet

+30.000

+3 MILHÕES

1.000

2

Sincronização

Licenças
(+ 20.000
em Cloud)

Documentos
sincronizados
por dia

Pedidos
por Segundo

Datacenters

Automática
com recurso
às ultimas tecnologias

OS SEUS DADOS COM TODA A SEGURANÇA
Cumpra todos os requisitos legais sem preocupações,
e garanta os seus dados sempre seguros e disponíveis.
Faturação Georreferenciada para o seu mapeamento

Aplicação de Fidelização
freebee nativamente
integrada (sob consulta)

Pagamentos moveis
como MB Way sem
custos de ativação

Soluções chave-na-mão
(sob consulta)

Faturação
na Cloud híbrida

Emissão
do SAFT
sem complicações

Backups
automáticos

Software certificado
pela Autoridade
tributária

Gestão remota do negócio através do Portal ZS bms e app
para consulta

ZS cloud

Envio de fatura por email

Internet

Ponto de venda

Requisitos mínimos para utilização do software ZS mobile:
– Funcionamento em smartphone e tablet, sistema operativo android versão 4.0.3 ou superior.
– Conexão à internet.

