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Câteva avantaje ale utilizării soluţiei Memo SFA
Îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii
Datorită faptului că agenţii de vânzari au întotdeauna acces
la informaţii esenţiale în timp real.

Crește eficienţa agenţilor de vânzări
Prin accesul la politicile comerciale de preţ, promoţii cadou,
oferte, precum și aplicarea automată a acestora. Acces în
orice moment la informaţii cu privire la client:
•

Date de contact și adrese

•

Date istorice de vânzări

•

Sold client

•

Vizite realizate anterior

Sunt reduse costurile prin creșterea
performanţei agenţilor de vânzări
Crește viteza de lucru pentru preluarea comenzilor sau
emiterea facturilor.

Reducerea costurilor
Prin eliminarea definitivă a operării documentelor de vânzare (comenzi, facturi, chitanţe, etc.) de către personalul din
Back-Office.

Eliminarea erorilor de comunicare și
operare
Dintre agentul de vânzări și personalul din Back-Office.

Sunt eliminate operaţiile redundante
din procesul de vânzare
Realizate atât de către agent cât și de către personalul din
Back-Office.
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Monitorizarea eficientă a procesului
de vânzare

Acces în timp real la informaţii
direct din teren
•

Stocuri cu detalii pe loturi, date de expirare, etc.;

•

Solduri ale clienţilor;

•

Vânzări istorice.

Acces în timp real la situaţia din
teren

Geolocalizarea sediilor clienţilor
În momentul facturării.

Monitorizarea preţurilor
concurenţei
A stocurilor la raft pentru produse critice.

Comenzi preluate de către agenţi, facturi emise, chitanţe
emise, vizite realizate.

Îmbunătăţirea cash-flow-ului
companiei
Prin reducerea termenelor de incasare si accesul in timp real
la incasarile din teren.

Creșterea numărului de clienţi
Prin instrumente dedicate departamentului de marketing și
vânzări.
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Memo
Back
Office

M

odulul Back Office este o componentă a aplicaţiei Memo SFA dedicată
funcţiilor de suport pentru agenţi și managerilor de vânzări. Memo Back-

Office este o aplicaţie Web care centralizează toate datele culese pe teren de
către agenţi.

Deasemenea cu ajutorul modulului Memo BackOffice sunt gestionate următoarele:

Politici de preț
Promoții (articole cadou pentru promoţii X+1; articole cadou pentru mix de produse, etc.).
Stabilire trasee de vizitare cu obiective pentru fiecare vizită.
Stabilire campanii de marketing (campanii preţ concurenţă; stoc produse la raft).
Stabilire target pe agent defalcat pe lună/trimestru/semestru/an și/sau pe grupe de
produse/ produse/ clienţi.
Rapoarte centralizate cu activitatea agenților:

6

•

Comenzi efectuate pe luni/clienţi/grupe de produse/produse;

•

Facturi emise pe luni/clienţi/grupe de produse/produse;

•

Facturi/comenzi emise pe client/localitate/judeţ;

•

Dashboard agenţi.
www.nextisolutions.ro

Memo
SFA

M

emo SFA este soluţia dedicată exclusiv
agenţilor și este functională pe termina-

le mobile cu sistem de operare Android. Pentru utilizarea aplicaţiei pe terminale mobile nu
este necesară o conexiune la Internet.

1. Pre-Sales
Permite preluarea comenzilor direct de pe terminalul mobil de către
agenţii de vânzări și cuprinde următoarele:

Ruta zilnică detaliată pe clienţii ce trebuie
vizitaţi și obiective de atins la fiecare vizită.
Detalii despre clienţi:
•

Date de contact;

•

Date de contact puncte de lucru;

•

Sold client cu detaliere pe facturi;

•

Limită de credit;

•

Discounturi setate în Back Office și acordarea automată pe comenzi.
Tel 0756.084.848
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Oferte pentru fiecare client cu aplicare automată în comenzi a preţurilor sau a discounturilor în
funcţie de cantităţile minime din oferte.
Promoţii cu articole cadou mixate pe articole individuale, coș de produse, etc. cu aplicare
automată în comandă.
Stocuri pe produs detaliate pe gestiuni, date de expirare, loturi, acolo unde există.
Istoric vizite efectuate la client.
Istoric vânzări pe client cu aplicare automată a ultimei comenzi.

2. Van-Sales
Modulul Van-Sales permite introducerea facturilor sau a chitanţelor
direct la sediul clientului cu listarea acestora pe imprimante matriceale sau termice (Rego, Epson, Zebra). Toate optiunile din modulul
Pre-Sales sunt valabile si in modulul Van-Sales.
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3. Marketing & Merchandising
Cu ajutorul acestui modul agentul de vânzări poate prelua o serie de informaţii din piaţă:

Preţuri ale produselor concurente vândute la client. Aceasta operaţiune este
iniţiată din modulul Back Office și are ca parametri perioada de timp pe care se desfasoară
precum și produsele care fac obiectul campaniei
Stocuri la raft pentru produse cheie setate în Back Office.

Informaţii despre materiale promoţionale
lăsate la client , rafturi, etc.
Imagini cu produse la client.
Alte campanii.
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4. Activităţi interne
Modulul permite agenţilor de vânzări introducerea de pe terminalul
mobil a următoarelor:

Transferuri de marfă dintr-o gestiune în alta
Introducerea zilnică a previziunilor de încasare, respectiv vânzare, cu trimiterea acestora
pe email
închiderea de zi a vânzărilor și a încasărilor prin compararea acestora cu previzionatul
Raport zilnic de activitate
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5. Trasee de vizitare, vizite realizate
și lead-uri
Agenților de vânzări le pot fi setate
trasee de vizitare a clienților cu obiective
stabilite pentru fiecare client vizitat.
Vizitele stabilite pot fi vizualizate și
introduse realizările pe fiecare client. Pot
fi adăugate suplimentar și vizite noi care nu fac parte
dintr-un traseu.
agenții pot introduce informații despre
potențiali clienți. Aceste informaţii ajung
centralizat în Back Office și pot fi folosite ulterior în
procesul de vânzare, inclusiv prin generarea de vizite la
clienţi potenţiali.
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6. Catalog de produse
În Back Office pot fi introduse imagini pentru fiecare produs din portofoliu. Astfel agenţii de vânzări pot arăta clienţilor imagini
cu produsele pe care urmează să le vândă. Acest modul elimină materialele de marketing în format printat.
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6. Rapoarte și target-uri
În modulul Back Office se poate seta target-ul pentru fiecare agent pe următoarele perioade: lună/trimestru/semestru/
an și detaliat pe produs/client/grupă de produse/cumulat. Aceste informaţii ajung pe terminalul mobil, iar împreună cu
vânzările realizate îi oferă în permanenţă agentului o situaţie reală asupra obiectivelor setate.
Rapoartele de vânzări sunt instrumente necesare oricarui agent pentru o eficientizare a procesului de vânzare. Câteva
exemple de rapoarte disponibile pe terminalul mobil:

Comenzi emise în perioadă, cu detaliere pe client/sediu client/grupe de produse/produs.
Valoare totală comenzi emise pe an/lună/zi.
Valoare comenzi emise pe grupă de produse/producător.
Facturi emise în perioadă, cu detaliere pe client/sediu client/grupă de produse/produs.
Valoare totală facturi emise pe an/lună/zi.
Valoare facturi emise pe grupă de produse/producător.
Borderou încasări pe lună/zi/client/număr de chitanţă.
Vânzări detaliate pe luni și grupă de produse/produs/client.
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