E T A P - E N T R E G A S

Descrição
do sistema
O sistema de entregas da Evolutap é ideal
para micro e pequenas empresas que têm como
demanda fazer entregas recorrentes, como semanais e mensais.
Você terá todos seus clientes organizados
num só lugar, ao mesmo, através de nosso aplicativo, eles poderão administrar seus pedidos. Aumentando assim a dinamicidade de sua rotina,
velocidade de cadastros e flexibilidade do serviço,
que poderá ser personalizado para cada cliente.
Além disso, o sistema também organiza as
rotas de entrega e permite o controle de estoque,
facilitando também a substituição de produtos
em falta e trocas feitas pelos clientes.

Funcionalidades
Produtos
Clientes
Relatórios

No dashboard da
plataforma, você
poderá ver os
relatórios de maneira
mais detalhada,
podendo assim
controlar e planejando
suas entregas.

Usuários

Cria usuários para
utilizar a plataforma
(como administrador,
gerente, supervisor etc)

Cadastre os dados de
seus clientes e os
planos aos quais
pertencem.
O endereço cadastrado
será utilizado na aba
Roteiros.

Cadastro de produtos
com seus nomes, fotos
e estoque por dias da
semana. Você pode
ativar e desativar o
produto a qualquer
momento. O cliente
escolhe qual o produto
substituto caso não
tenha em estoque.

Funcionalidades
Entregadores

Mensagem
Pedidos

Quando seu cliente abrir um
pedido via aplicativo, todas
as informações aparecerão
aqui: data de entrega,
roteiro, nome do cliente, o
plano que ele participa,
quantidade de produtos e o
valor a ser cobrado.

Lista de
espera

Clientes que ainda não
foram cadastrados no
sistema e por isso não
possuem login e senha
para utilizar o app

Envie mensagens para
seus clientes a qualquer
momento

Cadastre quantos
entregadores julgar
necessário e crie
roteiros de entrega

Funcionalidades
Configurações

Roteiros

Cobrança
Os entregadores poderão ter até 23 clientes para fazer a rota e a data de entrega
deve ser posterior à data de fechamento do pedido. O roteiro será gerado na data
de entrega.
Através de sua conta, o cliente pode escolher produtos substitutos na aba Perfil e
adiar sua entrega no botão "adiar".

Crie roteiros para cada
entregador e facilite a
logística de sua
empresa. Você também
poderá criar etiquetas
com as informações de
plano e produto(s) para
mais agilidade do
processo de entregas.

A cobrança é feita pelo
sistema Asaas e o
pagamento pode ser via
boleto ou cartão.
Quando o plano de seu
cliente acabar, ele
enviará a cobrança por
notificação e, caso
desejado, renovará o
plano por mais um mês.

O adiamento também pode ser feito pelo painel no menu Pedidos.

Usuario de DEMO
Em breve!

Temos 3 planos:
PLANO

PLANO

PLANO

ENTREGAS
BÁSICO

ENTREGAS
CLÁSSICO

ENTREGAS
AVANÇADO

R$

69,90

Relatórios
Usuários
Clientes
Produtos
Pedidos

R$

119,90

R$

199,90

Funcionalidades
do Básico

Funcionalidades
do Clássico

Lista de espera

Entregadores

Mensagem

Roteiros

