MÓDULO

REQUISIÇÕES

Gostaria de controlar as suas requisições em tempo real,
e atualizar todos os documentos internos ao minuto?
Em determinados setores empresariais, as requisições
internas são operações essenciais ao desenvolvimento
da atividade. É indispensável controlar em tempo real as
requisições efetuadas, os documentos requisitados e ter
acesso ao histórico de compra.
A nossa resposta: MOBILE ENTERPRISE

Mobile Enterprise – Requisições
integrado com o ERP PRIMAVERA responde
a este desafio de forma prática e segura!
MOBILE ENTERPRISE consiste numa solução de mobilidade capaz de dotar
as empresas ao controlo e acesso a processos vitais no desenvolvimento da
atividade. Integrando o módulo Requisições com o ERP PRIMAVERA permite
automatizar, organizar, controlar e agilizar todo o processo de compras/vendas
de bens e serviços.

CARACTERÍSTICAS / FUNCIONALIDADES
ANÁLISE
ESTATÍSTICA

CONTROLO
→ Registo online de requisições
integradas com documentos de
compra ou internos;

→

Análise gráfica da evolução dos valores
requisitados, diário, mensal e total por
tipo de artigo;

→ Comunicação on-time, por email,
aos responsáveis da área quanto aos
registos das requisições.

→

Análise de requisições pendentes por
parte dos requerentes;

→

Consulta de Totais Requisitados por
Documentos ou Artigos.

DISPOSITIVOS
MÓVEIS
→

Possibilidade de efetuar requisições
através de um smartphone ou tablet,
com possibilidade de impressão
imediata ou comprovativo para entrega
ao cliente ou efetuar uma venda e emitir
a respetiva fatura.

TESOURARIA
→ Acesso direto ao histórico de compra
do armazém/área, de forma a facilitar
a escolha dos produtos a requisitar e
averiguar a evolução do custo.

Pretende um serviço acessível a qualquer
dispositivo móvel e que lhe permite simplificar
a informação de gestão?
Temos o módulo de requisições ideal para si!

VANTAGENS

BENEFÍCIOS

ATUALIZAÇÃO
→ Histórico do cliente permanentemente

atualizado de forma automática;

→ Envio direto de informação das requisições

efetuadas no armazém/área;

→ Minimização de erros e atualização

constante.

POUPANÇA
→

Otimização de custos;

→

Controlo eficaz de todas as requisições
efetuadas na empresa;

→

Aumento da produtividade;

→

Maior autonomia de gestão.

SEGURANÇA

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS
→ Registo de Requisições Internas;
→ Comunicação pontual aos responsáveis de

área via email;

→

Maior segurança de dados
em caso de roubo/perda do
equipamento.

→ Analise gráfica de valores requisitados

e de totais por tipo de produto;

→ Análise de requisições pendentes;
→ Consulta de totais requisitados entre

datas;

→ Desmaterialização de processos.

Melhore o processo
de compras da sua empresa!
O módulo que agiliza todo o processo de compra de bens e serviços,
destinado aos negócios onde a realização de requisições internas
tem elevada importância no circuito operacional da empresa.

(+351) 289 300 180
comercial@algardata.pt
www.algardata.com

www.mobile-enterprise.com
Este é um Produto Certificado PRIMAVERA
A PRIMAVERA Business Software Solutions atribui este estatuto a soluções verticais desenvolvidas por Technology Partners da PRIMAVERA
BSS, tendo por base a plataforma de gestão horizontal PRIMAVERA, desde que respondam a um conjunto de exigências pré-definidas por esta
Certificação. Assim, a atribuição do estatuto de “Produto Certificado PRIMAVERA” obedece a diversos requisitos, sendo atribuído a soluções que
se distingam pela sua qualidade, pelo nível de integração com as aplicações PRIMAVERA e pela proximidade ao Sistema de Gestão PRIMAVERA.
A total coerência visual e a partilha de entidades comuns são alguns dos exemplos desta proximidade.

