
Mantenha os seus vendedores focados… nas vendas!
Aumente as suas vendas com a APP de Vendas e Relacionamento com clientes KORA MOBILE.
Proporcione à sua equipa comercial, no terreno, uma ferramenta que lhes permite atingir os seus objetivos 
de vendas e eficácia nas cobranças.

DÊ UM IMPULSO DECISIVO ÀS SUAS VENDAS COM A SOLUÇÃO KORA MOBILE 

PARA EQUIPAS COMERCIAIS NÃO HÁ INTERNET? NÃO HÁ PROBLEMA!...

COMPATÍVEL  COM VÁRIOS TABLETS AUMENTE A SUA RENTABILIDADE

VELOCIDADE DAS OPERAÇÕES INTERCONECTIVIDADE

API

KORA MOBILE pode ser usado pelas 
suas  equipas comerciais para aumentar 
a sua  produtividade e reforçar o 
atingimento de  objetivos.

KORA MOBILE não necessita de uma 
ligação  permanente a internet. Quando 
existir conectividades os dados são 
sincronizados.

Compatível com vários tipos de tablets  
android com tamanho mínimo de 7 
polegadas. 

Aumente o seu volume de vendas sem 
aumentar a sua estrutura de custos 
fixos. 

O registo de encomendas é rápido e ágil 
e assim que estiver concluído pode ser 
enviado para os serviços centrais. Os 
produtos podem ser acedidos por 
pesquisa ou diretamente do catálogo.

Sincronização transparente com 
consola de  gestão do KORA e interfaces 
de comunicação  standard, API para 
receção de informação de  contexto 
operacional (Produtos, Preços, Contas 
Correntes,…) e transmissão das transações  
(Encomendas, Faturas, Recebimentos, 
Depósitos, Relatório de atividade,…) 
com o seu sistema de gestão central.
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KORA MOBILE

Apresentação de catálogos Equipas comerciais Pré-Venda
e Auto Venda

CATÁLOGO

O catálogo foi desenhado para ser atrativo, permitir expor e clarificar tópicos sobre as características dos 
produtos, mas também para transitar imediatamente do modo exposição para o modo venda. A consola de 
gestão do KORA possui um gestor de conteúdos que organiza imagens, especificações, anexos técnicos e 
recebe informações  diretamente do seu sistema central.

PRÉ-VENDA 
A inserção de encomendas foi desenhada para ser um processo intuitivo e rápido, as condições comerciais 
e financeiras aplicadas são as últimas em vigor para o cliente e para os produtos transacionados.

AUTO VENDA

Gestão logística extensiva às existências da viatura e processo de faturação rápido e simples.

COBRANÇAS

A gestão dos valores em aberto dos seus clientes está no centro do motor da APP e contribui 
consistentemente para o equilíbrio financeiro da sua operação.

PROMOVE A EFICIÊNCIA DOS SEUS PROCESSOS DE NEGÓCIO

- Registo único e na fonte, depois de registadas as 
encomendas podem ser imediatamente comunicadas para 

o seu sistema central, para que possa iniciar de imediato
 o processo de preparação e distribuição

PROMOVE O GRAU DE FIDELIDADE DOS SEUS CLIENTES

- Aumento do nível de serviço pela 
diminuição do tempo de entrega e 

redução de erros 

PROMOVE O ATINGIMENTO DOS SEUS OBJETIVOS

- Promove o atingimento dos 
objetivos individuais de cada comercial

- Expõe o seu cardex 

PROMOVE A TRANSPARÊNCIA

- Auditoria atividade comercial
- Comparação de local de registo 
com georreferenciação do clientePROMOVE A CAPACITAÇÃO DA SUA EQUIPA COMERCIAL

- Toda a informação relevante do cliente 
disponível na palma da mão

- Informação ponto situação face 
aos objetivos de venda

PORQUÊ
KORA MOBILE?
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