
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, e�caz e segura.

Portal web ZS bms: zsbms.com

App de consulta ZS bms mobile: Disponível em app ios e android
Requisitos mínimos ZS bms mobile: Android 4.4 ou superior e IOS v8 ou superior; 
Ligação à internet

Backo�ce Online Acesso Remoto Gestão Centralizada

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.

Segurança
Sincronização automática 

a cada 20 segundos.

Fiabilidade
Armazenamento 

virtualmente ilimitado
e até 5 dias de 

funcionamento o�ine.

Mobilidade
Acesso em tempo real 
à informação do seu 

negócio. 

+300.000
sempre a crescer

Canal de comunicação 
direta com os clientes

Regras de vantagens
especí�cas do seu negócio 

para os seus clientes 

Aumenta a sua visibilidade

Impulsiona a sua faturação e recorrência de consumo

Maior satisfação dos clientes

PORQUÊ TER UM PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES?

A loja/restaurante de�ne as regras e vantagens do seu programa de �delização

Divulga as suas ofertas através de SMS segmentadas

Acompanha o desempenho das ações pelo Dashboard do portal online

COMO O NEGÓCIO GERE O PROGRAMA?

Cliente regista-se apenas com o nº do telemóvel

Identi�ca-se com o nº do telemóvel para acumular e bene�ciar 
das vantagens quando os critérios forem cumpridos 

COMO O CLIENTE UTILIZA?

PORTAL DE GESTÃO ONLINE

GARANTIA DE SEGURANÇA

PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO

ZS pos

ZS pos

Inventários AT

Emissão de Fatura-Recibo e Fatura Simpli�cada

Listagens de Resultados Periódicos para a contabilidade

Gestão de Stocks, Compras, Fichas Técnicas

Emissão de Fatura e Nota de Crédito

Guias de Remessa e de Transporte

Encomendas, Orçamentos, Documentos de Quebra e Requisições de Loja

Talões de troca e de Levantamento (ex.: Lavandarias)

Interface para Balanças de Pesagem

Impressão de Etiquetas

Saldo acumulado de cliente & Talões de desconto

Gestão de Agenda

Gestão de Propriedades e Características

Faturação e gestão multi-armazém com Guias de Transferência

Postos de trabalho (dentro da mesma rede/loja)

Controlo de ponto

Base de dados Microsoft SQL Server 2008 R2 ou superior

Ligação TPA – Petrotec e Glintt (multibanco)

ilimitado

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Skins con�guráveis com Personalização grá�ca e dos botões no Front-O�ce

do Ponto de Venda

Pagamentos móveis (MB Way, MEO Wallet, SEQR)

Monitores de Publicidade Con�guráveis (vídeo, fotos)

Para mais informações visite-nos
em zonesoft.pt

COMÉRCIO A RETALHO

SOFTWARE PROFISSIONAL PARA
O SEU NEGÓCIO

Alimentar | Desporto | Eletrónica | Estética e beleza | Flores, 

plantas e animais | Joalharia, ourivesaria e relojoaria | Lavandarias

Lazer, cultura e música | Livrarias e tabacarias | Mobiliário e decoração

Vestuário, calçado e acessórios | E Muito Mais!



Grandes marcas do retalho internacional como a Tax Free da 

Global Blue, as balanças Ipesa e as caixas automatizadas 

CashDro, Zarph, Cashin�nity da Glory, já possuem a opção de 

integração com o software ZS pos.

INTEGRAÇÕES COMPLEMENTARES

SKINS PADRÃO POR ÁREA DE NEGÓCIO

Estão disponíveis skins desenvolvidas especi�camente para cada tipo de negócio:

Talhos   Peixarias   Lavandarias

Frutarias   Cabeleireiros

O ZS pos é a única solução em Portugal a oferecer 

a possibilidade de personalização do software ao seu 

negócio, além de integrações com serviços complementares, 

para que possa atender os seus clientes exatamente 

da forma como precisa. 

PARAMETRIZAÇÃO
DE PROPRIEDADES

 Lotes

 Nº Série

PARAMETRIZAÇÃO
DE CARACTERÍSTICAS

 Tamanhos

 Cores

CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO

SKINS CONFIGURÁVEIS À MEDIDA

Desenhe as suas próprias Skins:

 Design parametrizável a medida 

do cliente 

 Funções e Botões especí�cos para cada 

área de negócio

 Layout, imagem, fontes e cores 

personalizáveis

CONFIGURÇÃO DE SKINS

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

INTERFACE
Ecrã de venda modular, personalizado ao seu 
negócio

PAINEL DE BORDO
Visualize o �uxo documental de forma simples 
e rápida

BALANÇAS
Interface com balanças de secção e leitura de talão 
do acumulado de pesagens para o mesmo cliente

LISTA LEVANTAMENTOS
Saiba que peças estão programadas para serem 
levantadas e organize o seu trabalho para facilitar 
na hora da entrega

NOTIFICAÇÕES
Envio de email ou SMS prede�nido com 
a marcação

TALÃO LEVANTAMENTO
Impressão de um talão de controlo para facilitar 
a entrega das peças

AGENDA
Visualização de todas as marcações por dia, 
semana ou por empregado

Um software desenhado para ser �ável, fácil de usar e com 

todas as funcionalidades que necessita.

Requisitos mínimos ZS pos: Processador 1.6GHz Dual Core ou superior; 2GB memória RAM;
2GB disco rígido; S. O. Windows 7 SP1 ou superior; ligação à internet.

O QUE FAZ DO ZS POS A SOLUÇÃO IDEAL PARA O COMÉRCIO
A RETALHO TRADICIONAL?

Skins com botões, 
funções e cores altamente 

personalizáveis

Gestão remota centralizada 
com sincronização 

em tempo real

Cumpre com todos 
os requisitos legais 

da Autoridade Tributária

Sistema de �delização freebee® 
para aumentar recorrência 

e vendas, nativamente integrado

Pagamentos móveis como 
MB Way nativamente integrados, 

sem custos adicionais de ativação

COMÉRCIO A RETALHO


