
O Teamwork Commerce mPOS é uma plataforma 

baseada em iOS com um backend em nuvem 

empresarial robusto. Ao adotar e utilizar a plataforma 

em um dispositivo iOS, os varejistas podem 

aproveitar a tecnologia mais recente e uma interface 

do usuário inovadora co-projetada com a Apple. 

O aplicativo é integrado nativamente à nuvem 

Teamwork Commerce, permitindo que os varejistas 

acessem uma gama completa de funcionalidades 

críticas projetadas para potencializar uma 

experiência ideal do cliente em todos os canais. 

O resultado é uma plataforma que permite aos 

colaboradores, em especial das lojas físicas, acessar 

todos os dados e informações necessários às suas 

atividades a partir de um dispositivo. 

Diretamente de qualquer dispositivo iOS os varejistas 

podem instalar, ativar e executar o sistema completo 

de Ponto de Venda - mPOS, verificar o estoque e 

imprimir etiquetas de envio para o atendimento dos 

pedidos diretamente das lojas físicas, por exemplo. 

Tudo isso foi projetado para simplificar o modo por 

meio do qual os varejistas se conectam e constroem 

relacionamentos com os clientes. 

 DESTAQUES 
• Configuração Rápida 
• Backend em Nuvem 
• Disponibilidade em Tempo Real 
• Nativamente Integrado 
• Vitrine Infinita 
• Fácil de Usar 
• Plataforma iOS 
• Interface do Usuário Personalizável

DIFERENCIAIS DO TEAMWORK 
Equipado com as características robustas 

de um sistema de PDVcorporativo – 

mPOS – com a flexibilidade e a aparência 

diferenciada e elegante de um dispositivo 

móvel. Sem servidores locais ou 

aparelhos e equipamentos volumosos, o 

Teamwork suporta e oferece uma ampla 

gama de funcionalidades profissionais, 

personalizadas às suas necessidades.

PONTO DE VENDA MÓVEL - mPOS 
Ponto de Venda para Varejo Corporativo

FICHA TÉCNICA 



SISTEMA DIN MICO DE 
CONTROLE DE ESTOQUE 

O aplicativo de ponto de venda móvel, mPOS, 

está diretamente conectado com o Teamwork 

Commerce Secure CRM. Os varejistas podem 

aproveitar esse backend para construir uma 

variedade de atributos do cliente que permitem 

segmentação adicional. 

As marcas podem classificar um cliente de 

forma ilimitada, segmentada com base em 

dados, comportamento do cliente, frequência 

de compra, tendencia e probabilidade de 

compra. Essa capacidade de acessar todos os 

dados do cliente em um só lugar proporciona 

aos colaboradores a possibilidade de construir 

relacionamentos diferenciados e personalizados 

com os clientes com foco na fidelização deles. 

As configurações do dispositivo também podem 

ser facilmente definidas em cada dispositivo, 

as lojas podem utilizar configurações 

personalizadas facilmente, baixando 

configurações pré-definidas diretamente do 

CHQ. Configurações de “botões”, por exemplo, 

para impressão direta de recibos de presente 

(Gift Cards) & venda, configurações de 

impressoras e detalhes do portal de pagamento 

são preservadas na nuvem e, em seguida, 

imediatamente habilitadas no novo mPOS. 

FUNCIONALIDADE mPOS 

USABILIDADE PERFEITA 
Experimente gestos comuns e intuitivos para navegar na 

interface do usuário. O mPOS do Teamwork apresenta uma 

interface de usuário elegante, co-projetada com a Apple, 

tornando o treinamento rápido, simples e eficiente. 

PODEROSO MOTOR DE PROMOÇÕES
Usando a mais moderna tecnologia, o motor de promoções 

calcula todos os descontos, promoções, substituições 

de preços e isenções fiscais de modo completamente 

personalizado e adaptável para suas necessidades e ações 

de vendas. 

VALIDAÇÃO EM TEMPO REAL 
O re-marketing para clientes existentes é crucial, com 

a integração do Teamwork aos e-mails de clientes da 

FreshAddress a validação acontece em tempo real. 

MÉTODOS DE PAGAMENTO 
Facilmente integrados com novos provedores de 

pagamento, os dispositivos podem ser facilmente 

conectados e implementados para expandir a 

funcionalidade de pagamento. 

CONTROLE DE CAIXA 
Uma lista de verificação pré-operação para varejo, o 

aplicativo agora inclui um aplicativo de controle seguro 

para gerenciar e controlar o caixa e suas movimentações, 

garantindo consistência, confiabilidade e segurança. 

TIMECARD & USUÁRIOS  
Os colaboradores podem fazer login diretamente através 

do PDV - mPOS, registrando entradas, saídas, pausas 

e turnos de trabalho, além de movimentações do caixa 

controladas a partir dos usuários. Projetado para simplificar 

o treinamento e reduzir o tempo de configuração.

PONTO DE VENDA MÓVEL - mPOS 


