
FUNCIONALIDADES

· Histórico de atendimento e negociações;

· Agenda interativa integrada aos sistemas;

· Ferramenta de mala direta integrada para criar e 
gerenciar campanhas de e-mail marketing. Isso 
significa que você não precisa contratar um 
provedor externo para gerenciar o envio de e-mails, 
se não quiser;

· Relatórios de produtividade, em tempo real, com 
ranking de vendas e indicadores para avaliação do 
desempenho do departamento comercial;

· Criação simplificada de análises dinâmicas, relatórios 
e gráficos personalizados;

· Integração com Active Campaign, RD Station, Mail 
Chimp e outras ferramentas de e-mail e automação 
de marketing. 

INTEGRAÇÃO TOTAL

MÓDULO DE SERVIÇOS: gera ordens de serviço 
para ativação e provisionamento dos produtos e 
serviços vendidos. 

MÓDULO DE ESTOQUE: gera pedidos de venda 
de mercadorias com as propostas aprovadas e 
ordens de produção, caso necessário.  

MÓDULO FINANCEIRO: gera contas a receber 
referentes às vendas efetuadas e contratos para 
cobranças recorrentes.

PROXIMIDADE COM OS
CLIENTES E EFICIÊNCIA
OPERACIONAL PARA
ALCANÇAR AS SUAS
METAS COMERCIAIS

CRM
Gestão de Clientes,
Vendas e Oportunidades

FUNIL
DE VENDAS

Gerenciamento e controle da carteira de negociações e propostas:
· Controle de oportunidades, leads, propostas e pedidos;
· Análise de conversão e motivos de propostas perdidas.

GESTÃO DE COMISSÃO
SOB MEDIDA

Admite metas, faixas e regimes diferenciados por tipo de 
colaborador (vendedores, representantes etc.), serviço ou tipo 
de pagamento.
Comissões vinculadas ao faturamento ou à quitação.

CONTROLE DE
OPORTUNIDADES

O CRM administra as rotinas de prospecção e de vendas da 
equipe comercial, além de criar uma visão completa do 
histórico dos clientes.

EDITOR DE
CONTRATOS

Permite a elaboração de contratos com cláusulas baseadas em 
variáveis incluídas nas propostas de vendas. Por exemplo, o 
produto “X” terá as cláusulas “A” e “B” em seu contrato. 

SO
FTWARE  EM  NUVEM

E LOCAL



CADASTRO DE
PARTICIPANTE
COM BUSCA NA
RECEITA FEDERAL

ANÁLISE
DINÂMICA

RELATÓRIOS
PERSONALIZADOS
E DINÂMICOS

NEGÓCIOS

CADASTRO DECADASTRO DE
PARTICIPANTE
COM BUSCA NA
RECEITA FEDERAL


