
ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE

GRATUITAS

backoffice fidelização ZS cloud certificado

COMÉRCIO A RETALHO
Alimentar | Desporto | Eletrónica | Estética e beleza | Flores, plantas e animais | Joalharia, ourivesaria 
e relojoaria | Lavandarias | Lazer, cultura e música | Livrarias e tabacarias 
Mobiliário e decoração | Vestuário, calçado e acessórios

PRODUTOS
COMBINAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS
E PROPRIEDADES
Gestão por cores, tamanhos, data de validade, 
lotes, propriedades e características.

freebee® 
FIDELIZE O SEU NEGÓCIO
Plataforma de fidelização integrada nos softwares da Zone 
Soft. Permite aos clientes obter vantagens num conjunto 
alargado de pontos de venda e torna o seu negócio alvo da 
atenção de milhares de pessoas.

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
FATURAÇÃO / EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE
Software certificado pela Autoridade Tributária, 
para faturação e emissão de documentos de transporte, 
com comunicação em tempo real e garantia de todas 
as atualizações legalmente exigidas gratuitamente.

BACKOFFICE
GESTÃO ONLINE NO PORTAL ZS BMS
ZS BMS é um portal online que permite a 
gestão remota de toda a informação de produtos, 
stocks, vendas, compras e fornecedores, 
e o acompanhamento em tempo real do negócio 
com apresentação de gráficos, mapas e relatórios.

GADGETS
LIGUE TODOS OS EQUIPAMENTOS
Acesso biométrico para validação de operadores, 
suporte para balanças de pesagem, ligação a 
leitores código de barras, TPAs, monitores de 
publicidade, tablets e smartphones.

ZS CLOUD
SEGURANÇA E MOBILIDADE
A informação gerada pelos pontos de venda 
é sincronizada em tempo real, armazenada na 
cloud, sem custos adicionais, para que tenha toda 
a sua informação sempre disponível e segura.

www.zonesoft.pt
clouding

is our business
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BASIC LITE PRO

Acesso portal ZS BMS

Acesso ZS BMS MOBILE (consultas online para iPhone / Android)

Exportação SAFT portal ZS BMS

Nº de postos

Fatura, fatura simplificada, fatura crédito / recibo, nota de crédito

Guias de remessa, guias de transporte (comunicação AT via webservice)

Encomendas, documentos de quebra e requisições de loja

Compras e gestão de conta corrente a fornecedores

Comunicação de documentos para AT em tempo real 

Gestão de stocks e inventários

Multi armazém com guias de transferência (comunicação AT via webservice)

Monitores de publicidade

Cartões de cliente (cartões de cliente / talões de desconto)

Suporte para balanças de pesagem

Desdobramento de conta

Envio de fecho de sessão / dia por sms e/ou email

Mensagens entre postos

Controlo de ponto

Gestão de happy hour

Cartões pré-pagos

Gestão de propriedades

Gestão de características

Talões de troca

Controlo de lavandarias - talões

Ligação TPA - Petrotec e Glintt (Multibanco)

Programa de fidelização freebee (ativação e 3 meses gratuitos)

Software de fidelização yloyalty (à medida do seu negócio)

Impressão de etiquetas

Promoções (balcão + cartões)

Acesso biométrico para validação de operadores
* ESTA LIMITAÇÃO SÓ ACONTECE NO LOCAL. ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL ZS BMS.

INFORMAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VÁLIDAS SALVO ERRO OU OMISSÃO

* *

*

agente autorizado:Veja também informações sobre outros softwares e serviços:

portal de 
gestão

comércio 
com mobilidade

restauração
e bebidas

fidelização
de clientes
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