A TEAMSOFT implementa e desenvolve soluções
próprias, de mercado ou à media orientadas para o
cliente, assegurando também a manutenção, evolução
e assistência informática.
O nosso trabalho já ultrapassou as barreiras nacionais,

Com 15 anos no mercado a TEAMSOFT tem colaborado

podendo ser encontrado também no Brasil, França,

com clientes de distintas areas de negócio e dimensão.

Alemanha, Itália e Grécia.

Destacam-se a DANONE, SECIL, MAPFRE WARRANTY,
rede NÃO+PÊLO em Portugal e no Brasil.

SOLUÇÕES TEAMSOFT

GESTÃO COMERCIAL

O “Teamsoft Gestão Comercial” é um software moderno,

Com a opção de alojamento em cloud o gestor pode

criado em conformidade com as recentes obrigações

acompanhar a sua empresa em qualquer lugar.

ﬁscais, apresentando um conjunto de funcionalidades
orientadas para simpliﬁcar o quotidiano das empresas.
Além de proporcionar ao gestor toda a informação
necessária sobre o seu negócio permite ainda a gestão
de cobranças periódicas e possibilidade de integração
com o sistema de débitos diretos.

O trabalho com a rede de franquias Não+Pêlo em
Portugal, bem como no Brasil, ajudou a projetar o
software para um modelo de operação multi localização.
Com o software de gestão Teamsoft a empresa mantém
numa única base de dados toda a informação, porém
separando-a virtualmente para cada localização,

Gestão de Clientes e Fornecedores

tornando-se vantajoso para lojas, centros de expedição

Gestão de Colaboradores e Perﬁs de Acessos

e ﬁliais ou delegações.

Gestão de Produtos e Serviços

CONNECTOR3

Contas Correntes
Preços Especiais e Promoções

A terceira geração de uma ferramenta de apoio à

Faturação e Compras

integração de informação. Desenvolvida em contexto

Recibos e Pagamentos

real, o “Teamsoft Interface Connector3” proporciona a
partilha de dados mestres e integração de vendas,

Movimentos de Stock

serviços e mercadorias.

Avenças ou Faturação periódica

Num click a sua loja on-line, a sua força de vendas, as

Orçamento de tesouraria

encomendas por email, a receção de informação,

Mapas e Relatórios

pagamentos online e muito mais dentro do seu software

POS

de gestão.

MOBILE SALE SYSTEM

AUTO-VENDA
PRÉ-VENDA

http://www.teamsoftpt.com
marketing@teamsoftpt.com

REFORCE A SUA FORÇA DE VENDAS
VARIADA GAMA DE EQUIPAMENTOS

21 350 70 05

91 960 28 49

