O Alma Auto é uma solução pensada
para gerir e facilitar todas as tarefas do
Comércio Automóvel.
Características:
 Gestão Documental - Clientes / Viaturas
 Agendamento - Test Drive, Retomas e Oficinas
 Notificações - IUC, IPO, Aniversários Clientes
 Compras / Vendas - Gestão e Histórico
 Despesas - Relação com Viaturas e Clientes
 RGPD - Gestão e Documentos

VEÍCULOS

Registo de compras, Registo de
vendas, Gestão de veículos em stock,
Consultas/Pesquisas de transações.

GESTÃO E REGISTO DE
INTERVENÇÕES

Faz a gestão por viatura/matrícula
(por cliente) com agenda de
marcações; Histórico de todas as
intervenções da viatura.

ITENS

Vendas de Itens (peças, lampadas,
pneus, etc) com gestão de stock e
consultas/pesquisas de vendas.

GESTÃO DE DOCUMENTOS
Solução pensada para agrupamento e
organização de documentos digitais
bem como para a desmaterialização
de dossiers físicos.

VÁRIOS TIPOS DE LISTAGENS
Possibilidade de criar várias
listagens como: ano da viatura,
modelo, marca, data da próxima
revisão, km, entre outros.

CONVERSÃO DE LEADS
CLIENTES
Conversão rápida de leads em
clientes, mantendo dados e
histórico.

CRM/FIDELIZAÇÃO DE
CLIENTES

Emite alertas sobre as próximas
IPO. Alertas de aniversários dos
clientes e criação de listagens
para mailings personalizados
para clientes.

REGISTO DE FORNECEDORES
Registo de fornecedores.

GESTÃO DE CONTA
CORRENTE CLIENTE
Possibilita a gestão de pagamentos
e o envio de notificações.

CÓPIAS DE SEGURANÇA

Cópias de segurança, lista histórico
e reposição automática efetuadas
em servidor cloud.

RELATÓRIOS ILIMITADOS

Relatórios de veículos em stock e
relatórios de compra e venda de
com tabelas e gráficos com filtros.

REFERÊNCIA FORNECEDOR
Registo da compra por código/
referência do fornecedor.

FICHAS DE CLIENTES

Criação de fichas de clientes
detalhadas com suporte para
múltiplos contactos e
moradas.

GESTÃO DOCUMENTAL

Com possibilidade de guardar
documentos ou imagens sobre
veículos, fornecedores e clientes.

CAMPOS EXTRAS

Personalizáveis com informações
adicionais à viatura com pesquisa
em relatórios e listagens.

CLOUD

Plataforma 100% Cloud.

DESCONTOS E OFERTAS

Permite elaborar preços especiais
por cliente e módulo de
promoções com validade
temporal .

PESQUISA RÁPIDA

De uma forma simplificada faça
uma pesquisa dos veículos /
clientes.

INVENTÁRIOS

Inventários valorizados por Stand e
por marca e contagens de stock
entre datas.

CONTROLO DE ACESSOS AO
NÍVEL DO UTILIZADOR

Criação de utilizadores, manutenção
de Palavras-Chaves, bloqueio de
acesso, controlo de operações

RELATÓRIOS GRÁFICOS

EXPORTAÇÃO DE DADOS

Relatórios personalizáveis com
gráficos, filtros, médias e
somatórios.

Permite exportar vários tipos de
dados e relatórios em diversos
formatos Ex: Excel, XML, PDF

MAPAS DE VENDAS

Mapas de vendas com lucros e
percentagens de rentabilidade por:
Produto/Serviço, marca por Dia, por
Fornecedor, por Hora, entre Datas,
por Cliente/Produto.

Santarém

Coimbra

SEMPRE ATUALIZADO

Em permanente atualização, sem impacto nas operações diárias.
www.iterp.pt

ITerp - Tecnologias de Informação, Lda
Contactos: 243 075 919

geral@iterp.pt

Zona Industrial de Santarém - Portugal

Visite-nos em www.iterp.pt e obtenha demonstrativos e manuais dos nossos aplicativos.

Abrantes

