Simplicidade e rapidez para sua loja

Muitos bene cios
para sua empresa!
Transmissão automática do Cupom Fiscal para a SEFAZ
(com integração do SAT no estado de São Paulo);
Plataforma web preparada para funcionar em modo
offline caso haja instabilidade na rede;
Agilidade e segurança na conclusão das vendas;

Troco / Reforço / Re rada /
Sangria / Fechamento de Caixa /
Emissão de Nota Fiscal /
Integração com TEF /
Validação pelo SAT

O Alvo Loja traz mais Inteligência para a frente de caixa de sua empresa,
automatizando os processos, agilizando o atendimento e garantindo a
segurança na conclusão das vendas. Atendendo tanto empresas do varejo
quanto do atacado, apresenta como sistema de retaguarda o Alvo ERP, o que
possibilita integrações com os Módulos Financeiro, Fiscal e Contábil. Além
disso, sua interface intuitiva simplifica as operações e garante a fácil
utilização pelo usuário.

Conheça essas e outras funcionalidades.
Acesse o hotsite deste sistema utilizando o
QRCODE ao lado do seu celular ou tablet.

Fácil de usar, permite a rapidez do atendimento;
Cadastro de pedidos com leitura do código de barras dos
produtos;
Controle das movimentações do caixa com possibilidade
de geração de relatórios.

Solicite uma
demonstração!
Ligue: 0800 770 58 35
Acesse: www.rioso .com.br

Sistema de Retaguarda
O Alvo Loja trabalha de forma sincronizada com o sistema de retaguarda Alvo ERP. Nesse sistema são feitas todas as integrações (com os módulos
Financeiro e Fiscal, por exemplo) e o cadastro das informações necessárias para que as vendas sejam realizadas, como tabela de produtos e preços,
condições de pagamento, entre outras.
No Alvo ERP também é possível gerar códigos de barras e emitir as etiquetas que serão utilizadas no momento da venda para registro dos produtos,
através da utilização de uma leitora de códigos.

Pedidos de Venda
Com o Alvo Loja é possível realizar vendas de forma simples, utilizando o código de barras ou buscando pelo nome, código alternativo e código
reduzido do produto. Informações como nome do cliente, Tabela de Preço utilizada e Condição de Recebimento são apresentadas na tela do pedido, o
que permite um atendimento ágil no caixa da loja, evitando filas e garantindo, assim, a satisfação do cliente.

Movimentações do Caixa
Tenha o total controle das movimentações do caixa, como Troco, Reforço, Retirada, Sangria e Fechamento (com a impressão de comprovante
simples). A partir da geração de relatórios é possível extrair informações gerenciais importantes para a conferência dos valores e das transações
realizadas.
Em caso de problemas com a rede, todas as movimentações, além das vendas, poderão ser realizadas em modo offline, o que garante que seu trabalho
não seja interrompido.

Emissão de Notas Fiscais
A conclusão das vendas é muito mais simples e segura com o Alvo Loja, que atende a obrigatoriedade de emissão da NFC-e (Nota Fiscal do
Consumidor Eletrônica). Ao finalizar uma venda, o sistema emite o cupom fiscal e realiza a sua transmissão para o SEFAZ.
No estado de São Paulo, o Alvo Loja está integrado com o SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupom Fiscal Eletrônico). Assim, caso haja
indisponibilidade de internet no momento da venda ou problemas de conexão com o SEFAZ, os cupons poderão ser emitidos em modo offline e
transmitidos para o SEFAZ até 10 dias após a venda.
Esse sistema permite ainda a realização de consultas e a reimpressão de notas ficais já transmitidas, além de estar preparado para integração com TEF
através da integradora NTK Solutions.

Conheça essas e outras funcionalidades.
Acesse o hotsite deste sistema utilizando o
QRCODE ao lado do seu celular ou tablet.

Ligue: 0800 770 58 35
Acesse: www.rioso .com.br

