
PORTAL DE 
PEDIDOS WEB

O Portal de Pedidos é a ferramenta criada para 
atender a cadeia de suprimentos ao oferecer um canal 
de interação direto entre cliente e a expedição e 
faturamento da empresa e tornar todo o processo 
mais rápido, assertivo e com maior qualidade. Ele 
diretamente age aumentando a velocidade nas 
vendas e a taxa de conversão desses em faturamento.

Controle de pedidos web 

RASTREAMENTO
DOS PEDIDOS

INTUITIVO E
CUSTOMIZÁVEL

GERAÇÃO DE BOLETO
E XML DA NOTA FISCAL

AUTOMATIZAÇÃO DO
CICLO DO PEDIDO

ADQUIRA HOJE 
11 3888-3280

Sua empresa 
dominando o tempo

vendas@gdy.com.br



B2B

eSupri

PORTAL DE 
PEDIDOS WEB

TENHA EM SUA EMPRESA
vendas@gdy.com.br

• Acesso direto ao cadastro de produtos e 
estoque, em tempo real. 

• Gerenciador de imagens: permite mostrar do 
cadastro ou incluir imagens mais atraentes.

• A plataforma ainda disponibiliza um espaço 
publicitário para dar reforço às campanhas 
vigentes com controle de início e fim.

• O Sistema disponibiliza, tanto para o cliente 
como para a empresa um painel apontando a 
situação dos pedidos com total rastreabilidade. 

• O Portal de Pedidos conta também com uma 
ferramenta de mensagens de texto que 
possibilita a comunicação entre cliente e 
empresa com muito mais sinergia. 

• Contém um módulo de relatórios onde se pode 
consultar histórico e andamento de pedidos de 
forma segura e completa. Sua empresa 
gerencia tudo e pode administrar mais e 
melhor os resultados de vendas, reduz os 
papéis, amplia o volume de atendimento e 
automatiza o processo.

Como Funciona?
Em um único portal o 
cliente, franquia ou 
mesmo seus 
representantes acessam, 
de forma rápida e fácil o 
cadastro de produtos, o 
estoque disponível, 
previsão de entrega e 
insere as quantidades 
desejadas ou sugerida 
pelo fornecedor. 
PRONTO!

Ele acompanhará todo o 
processo, com previsão 
da entrega, frete, cálculo 
de CTe e valor da Nota 
Fiscal. Tudo de acordo 
com as regras comerciais 
de cada empresa.
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