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A Informação Certa no Momento Certo

Imagine receber diariamente em sua caixa de e-mails, todas as informações importantes que você
precisa para tomar decisões no seu dia-a-dia, sem ter que solicitar nenhum relatório ao sistema.
Agora você pode ter tudo isto com o ADV Information Provider. Você programa uma única vez as
informações importantes que deseja receber, e o sistema enviará estas informações para seu email, na frequência que você solicitar (diaria, semanal, mensal, etc).

O seu sistema agora será PRÓ-ATIVO

.: Alguns exemplos de informações que os usuários do ADV Information Provider poderão solicitar
para receber automaticamente em seus e-mails:

- Usuários da área de COMPRAS

- Usuários do FINANCEIRO

ü Produtos com estoque abaixo do ponto de pedido
ü Produtos Inativos (sem vendas) a X meses
ü Curva ABC de produtos

ü Previsão de Fluxo de caixa
ü Inadimplentes superiores a X dias

- Usuários da área de VENDAS
ü Estoque atualizado para vendedores externos
ü Produtos indisponíveis para venda
ü Cliente aniversariantes do dia (filtro por vendedor)
ü Clientes inativos (sem vendas) a X meses
ü Curva ABC de clientes

- INFORMAÇÕES GERENCIAIS
ü Massa de margem (total de MBC) por grupo
ü Massa de margem (total de MBC) por vendedor
ü Ponto de equilibrio
ü Ranking de vendas por vendedor acumulado
ü Vendas do mês, com MBC acumulado

Execução Automática de Comandos no Banco de Dados
Você poderá também programar comandos a serem executados no seu banco de dados,
informando apenas o dia e a hora desejada. Por exemplo, você poderá automaticamente:
- Restringir clientes inadimplentes a mais de X dias, bloqueando assim a venda
- Tornar inativos clientes que não compram a mais do que X meses
- Finalizar orçamentos não efetivados em X semanas

Ligue agora e saiba como adquirir este novo produto da ADV Tecnologia
Ligue agora para 11 2261-4000 ou mande e-mail para comercial@advtecnologia.com.br e
descubra o que os softwares ADV podem fazer por sua empresa.
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