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Pontos 
de Venda



Pontos 
de Venda
Supermercados, lojas de vestuário, sapatarias, livrarias, 

quiosques e tabacarias, talhos, lavandarias, lojas de 

informática e equipamento eletrónico, estabelecimentos 

de venda direta ao público em geral.

O comércio a retalho é, atualmente, um dos mais 

obriga a que os retalhistas disponham de ferramentas que 

diminuir os tempos de resposta ao mercado.

O POS eticadata é a proposta para este tipo de mercado e 

foi  concebido com recurso às mais recentes tecnologias 

e integridade da informação.

Uma interface simples e intuitiva aliada à possibilidade 

e esforço das operações, conduzindo a um aumento da 

produtividade e dinâmica de vendas.

perfeito para praticamente qualquer ramo de atividade, 

independentemente da sua dimensão.

Aspetos chave

Interface simples, intuitiva e ergonómica;

Fundos temáticos para várias áreas de atividade; 

de “desenhar” ecrãs de venda à medida da atividade 

da empresa;

Vendas, encomendas, devoluções, amostras, 

pré-datados, pagamentos parciais, cheques oferta, 

vales, etc;

Gestão de contas correntes de clientes;

Gestão de cartões de cliente e programas 

...

design do seu negócio?

Esqueça as interfaces antiquadas, com 

POS eticadata o balcão é para ser visto!
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Gestão de promoções, , limitadores e 

ativadores de promoções;

lotes, números de série, edições, folhas de serviço, 

e tamanhos, etc.);

Edição/ criação diretamente no 

teclado de artigos;

Artigos alternativos, artigos associados 

e códigos de barras adicionais;

Gestão de vales de desconto;

Integrado com todos os módulos de gestão 

comercial (encomendas, vendas, stocks, 

tesouraria, etc) e contabilidade;   

Sistema de tolerância a falhas de rede;

Controlo de funcionários através de permissões 

de utilizadores e registo de atividades;

Controlo de assiduidade;

Login seguro;

Diversos mapas e consultas para apoio à gestão;

Ligação a balanças;

Mapas e documentos totalmente editáveis;

Talões totalmente customizáveis

(editor de documentos);




