Varejo
Eletromóveis
Aumente as vendas
e a rentabilidade do seu negócio
com uma gestão completa, que
vai desde a emissão do cupom
até o fechamento contábil em
uma única solução.

10 dos 50
maiores varejistas
do Brasil

6 das 10

maiores empresas
de e-commerce
do Brasil

UTILIZAM SOLUÇÕES DA SENIOR

AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE
AGREGUE VALOR À VENDA
REDUZA CUSTOS
VENDA MAIS

Para um mercado cada vez mais competitivo existem desafios na gestão e nós vamos ajudar a superá-los:
Realizar a gestão centralizada na matriz;

Ter visibilidade de estoque único;

Fazer o monitoramento das lojas em tempo real;

Não comprometer a operação das
lojas com falhas de conexão;

Minimizar o risco fiscal entregando as
obrigações legais nos prazos;

Motivar sua equipe de vendas para o
cumprimento de metas e redução de turnover;

Automatizar e centralizar a gestão
das campanhas de vendas;

Minimizar o risco de crédito;

Atrair mais clientes para suas lojas e eliminar filas;

Melhorar a gestão do processo
de entrega e montagem.

Para se destacar em meio a estes desafios, garantir o aumento das vendas e
simplificar as operações do dia a dia, conte com a solução completa da Senior.

GESTÃO CENTRAL

SOLUÇÕES PARA OPERAÇÃO

Matriz

Lojas

Televendas

Centro de Distribuição

✓ Menos Filas
✓ Desejo Atendido
✓ Cliente Satisfeito

e-commerce

LOJAS

MATRIZ

Agilidade nas aprovações de crédito

Gestão das operações em uma solução única
Gestão
Empresarial | ERP

CONSUMIDOR FINAL

Gestão
de Lojas

Análise de crédito: mais velocidade e menos
inadimplência
Automatize a conciliação de cartões de crédito

Garanta as transações de loja, mesmo
com o sistema OFFLINE.

Faça gestão de crediário e análise de crédito nas lojas
Tenha indicadores de desempenho e tome decisões nas lojas.

Monitoramento
de Lojas

Gestão de
Relacionamento
Televendas

Monitoramento em tempo real de todas as
operações das lojas

Realize vendas na loja, com estoques da REDE, CDs e outros.
Solução escalável em períodos de grande movimento
Mobilidade para aumentar a produtividade dos vendedores.

Aumento nas vendas realizando campanhas
proativas com clientes cadastrados
Melhore o relacionamento e minimize perdas
Tenha seu E-Commerce conversando
com o sistema de gestão

Gestão de
E-Commerce

Gestão de
Pessoas | HCM

Utilize um único estoque para atender todos
os canais de vendas
Atendimento ao eSocial
Gestão de metas, resultados e ponto de
sua equipe das lojas
Capacitação e gestão do capital humano
com o objetivo reduzir o turnover

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Solução completa para sua logística, com
WMS, TMS, Gestão de Frotas e Fretes
Picking by voice para separação
Gestão de
Logística | WMS TMS de cargas no CD
Roteirização automática e monitoramento de entrega e montagem

OBTENHA MELHORES RESULTADOS COM GESTÃO EM TODAS AS
ETAPAS DE SEU NEGÓCIO. FALE COM A SENIOR.
Conheça
nossas
soluções:

Gestão
Empresarial | ERP

senior.com.br

Gestão de
Pessoas | HCM

Gestão de
Acesso e Segurança

0800.648.3300

Gestão de
Relacionamento | CRM

(11) 95485-0300

Gestão de
Logística | WMS TMS

Performance
Corporativa

senior.sistemas1

