TRIER GESTÃO INTEGRADA
Esta ferramenta é destinada a farmácias com matriz e filiais e permite configurar o sistema
para uma visão global com análises configuráveis de estoques, contas a receber e recebidas,
contas a pagar e pagas, vendas, entradas de mercadorias, transferências entre lojas,
acompanhamento do cliente, convênios e caixas de forma centralizada.
Regras de desconto:
Centralizadas com possibilidade de diferenciar descontos por loja dentro de uma rede com
matriz e filiais.
Replicação de dados:
Permitindo o monitoramento das movimentações de todas as lojas em tempo real.
Integração Financeira:
Viabilizando a ligação entre os caixas das lojas com o caixa financeiro central da empresa,
permitindo assim, conciliação das movimentações nas lojas, na central e nas contas bancárias.
Com tudo isso, suas decisões são pautadas em informações corretas e em tempo real.
Gestão de compra:
Através de parâmetros como: Estoque Mínimo, Demanda e Curva ABC, seu amplo painel,
permite ao gestor de compras, elaborar seus pedidos de forma minuciosa, agilizando assim as
decisões sobre suas compras podendo também, remanejar o estoque excedente de uma loja
para outra evitando assim, compras desnecessárias. Permite ainda ao gestor o envio/retorno
dos pedidos eletronicamente para seus parceiros, sejam distribuidoras ou laboratórios.
Controle de acesso e permissão de usuários:
Para maior segurança, o sistema oferece um controle de usuários baseando-se em acessos e
eventos por filial, permitindo rastrear as ações executadas por todos os usuários.

Integrações:
Devido à grande experiência e abrangência no mercado, a TRIER proporciona a farmácia
opções para integrações com diversas áreas que interagem com uma farmácia, podemos
destacar as seguintes:


Contabilidade e convênio, tais como integração contábil/fiscal através do SPED e
Sintegra.



Geração de arquivos de convênio para descontos em folha de pagamento.



Integrado a mais de 13 PBM’s e programas de relacionamento junto à indústria.



Integrado junto aos principais distribuidores de medicamentos do mercado, inclusive
muitos distribuidores regionais.



Programas do Governo tais como o da Farmácia popular e também a ANVISA para
envio do SNGPC.

