
O controle de estoque do Teamwork é uma solução 

cloudcentered, acessada diretamente através de um 

navegador web, bem como o aplicativo móvel PDV 

do Teamwork Commerce. A instalação é simples e 

rápida, e pode ser inicalização instantanea e fácil. 

A plataforma de estoque é a infraestrutura e alimenta 

o Teamwork Commerce, operando com base em 

registros precisos de estoque, sempre disponíveis 

e acessíveis em nuvem. Os varejistas podem 

monitorar cada detalhe, desde a disponibilidade até 

a localização e o status de cada item ou produto, 

cada faceta é gerenciada centralmente e verificada 

para precisão. 

A plataforma Teamwork permite que os varejistas 

gerenciem todas e cada um dos produtos ou itens 

em todos os canais de vendas. As marcas devem ter 

controle total sobre seu estoque, garantindo estoque 

e controlando o acesso. A plataforma Teamwork 

permite a funcionalidade front-end seja acessada 

pelo colaborador diretamente do aplicativo POS no 

iPad. Os colaboradores podem iniciar uma contagem, 

registrar os itens e atualizar as informações, 

instantaneamente e diretamente na nuvem, com 

verificação de assinatura. 

 DESTAQUES 
• Visibilidade até o Nível de Sku 
• Controle Total dos Estoques  
• Níveis de Estoque 
• Reposição Automatizada 
• Suporte a Vários Locais 
• Status do Nível da Unidade 
• Alocação Baseada em Lógica 
• Registros Precisos das Movimentações

DIFERENCIAIS DO TEAMWORK 
Monitore os níveis de estoque de todos 

os canais com uma gama de informações 

específicas de delineamento para conduzir 

um fluxo de trabalho e atendimento perfeito. A 

plataforma omnichannel, nativamente integrada, 

permite a visibilidade do inventário a partir do 

ponto de venda (diretamente do aplicativo POS 

no iPad) & CloudHQ, apoiando uma experiência 

de cliente engajada.

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE 
Estoque Omnichannel Dinãmico

FICHA TÉCNICA 



SISTEMA DIN MICO DE 
CONTROLE DE ESTOQUE 

A equipe de gerenciamento pode então rever 

o registro de contagem, confrontar com os 

registros razão existentes e fazer ajustes 

conforme necessário. Contagens inconsistentes 

não devem ser aceitas, mas podem ser 

registradas para construir relatórios históricos 

dos inventários e fornecer uma melhor 

representação do estoque de longo prazo. 

A plataforma de estoque também permite 

que os colaboradores façam ajustes na hora. 

Itens danificados ou defeituosos podem ser 

atribuídos a esse status e removidos do estoque 

em mãos, sincronizando diretamente à nuvem 

e garantindo consistência em cada unidade de 

estoque em cada canal. 

O controle de estoque do Teamwork também 

é facilmente expansível para incluir as 

necessidades essenciais das operações de 

estoque. O aplicativo de contador de ações 

Teamwork é um aplicativo adicional de código 

aberto que pode ser integrado com a tecnologia 

de contador RFID para criar uma contagem de 

estoque mais precisa e aproveitar a tecnologia 

adicional.

FUNCIONALIDADE 

GESTÃO DINAMICA 
Organize e setorize automaticamente os estoques com 

base na taxa de venda do canal, para garantir que os 

produtos estejam disponíveis para o rápido atendimento 

dos clientes. 

”LIGAR/DESLIGAR” 
Ative ou desative uma loja física ou um estoque 

específico com o toque de um botão. Os varejistas podem 

personalizar completamente onde o estoque é atribuído e 

como ele os pedidos devem ser atendidos em menos de 

ESTOQUE DE SEGURANÇA 
Você quer que todas as quantidade disponiveis sejam 

vendidas, mas não sejam vendidos produtos não 

disponíveis para venda... Os níveis de buffer podem ser 

configurados por % ou quantidade, garantindo que os 

itens-chave estejam sempre disponíveis para venda. 

ALOCAÇÃO BASEADA EM LÓGICA 
A plataforma pode dizer quando encomendar mais, dando 

recomendações personalizadas com base em tendências e 

dados históricos de desempenho. 

INVENTÁRIOS 
Conte toda a loja ou setores específicos, com verificações 

de estoque facilmente iniciadas a partir do aplicativo POS 

e verificadas no HQ em nuvem pelo sistema de controle de 

estoque Teamwork. 

STATUS DO NÍVEL DO ITEM 
Saber o que está disponível e o que não está disponível 

nos estoques é essencial para o Teamwork poder ajudá-lo 

a ver por que o item não está disponível.
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