TRIER DROGARIAS
Primeiro software de farmácias e drogarias desenvolvido
em tecnologia JAVA voltado à WEB, que possibilita total
acesso via internet e o controle de seus negócios de
qualquer lugar a qualquer momento. Basta você ter
acesso à internet, inclusive a partir do seu celular.

Acesse o sistema via internet do
seu celular, tablet, desktop ou laptop.

Entre as diversas características e ferramentas que o sistema disponibiliza, podemos destacar:
Mecanismo automático de atualização de versões.

Cadastro de clientes e fornecedores.

Maior segurança de dados, adaptável a qualquer BD.

Possibilidade de utilizar múltiplos códigos de barras por produto.

Sistema Multi plataforma, mantido pela comunidade de software livre.

Recebimento de água, luz e telefone com controle no fechamento de caixa.

Help On line.

Integração com as principais PBM’s do mercado.

Controle de permissões de ações de usuários.

Vendas por laboratório.

Rastreabilidade de eventos.

Tele-entregas.

Acessos com senhas.

Importação de preços eletronicamente junto à nossa central.

Regra de desconto aplicada na pré venda.

SNGPC integrado e WEB.

Flexibilidade para aplicação de regras de desconto.

Controle de contas a pagar.

Certificado e homologado no PAF-ECF.

Controle de contas a receber de crediário, convênio, cheque a vista, pré e cartões de débito e crédito.

Gestão de Compras.

Movimentações Bancárias.

Compra interativa.

Ticket médio.

Controle de negociações com fornecedores.

Fluxo de Caixa.

Cotação eletrônica junto a fornecedores.

Controle de medicamentos de uso contínuo.

Controle de compras centralizadas "se estiver ligadas ao central-rede".

Devoluções de clientes e para fornecedores.

Controle e gerenciamento de estoques.

Orçamentos.

Remanejamento de estoques entre filiais.

Cartão fidelidade.

Curva ABC de produtos.

Cartão convênio integrado ao sistema.

Cálculo de demanda.

Apuração de lucros.

Cadastro de produtos com mais de 36.000 itens.

Mais de 450 relatórios.

Pedido eletrônico com as principais distribuidoras do país.

Sistema Web que pode ser acessado de qualquer lugar com acesso a internet.

Etiquetas clientes, produtos e prateleiras.

Múltiplas formas de pagamento.

Controle de vencimentos de medicamentos.

Recebimento crediário com TEF.

Consultas de informações gerenciais via celular.

Nf-E e Nfc-e.

Controle de comissões.

APP - Aplicativo para celular.

Sped Fiscal e Contribuições.

Recarga de celular.

Sintegra.

TEF Dedicado/Hospedado.

Controle de vendas e transferências.

Gestão de descontos progressivos por laboratório, grupo de produtos, departamento, categoria e produtos.

