
Solução para dar suporte ao processo de venda composta por:

catálogo de vendas

cadastro de clientes

lista de preços

condições de pagamento

emissão e transmissão de pedido

acompanhamento do pedido na fábrica

material de marketing

material de campanhas

relatórios de comportamento de compra do cliente.

consulta ao comportamento financeiro do cliente

O que é?
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Agilidade e pedidos sem erros: o vendedor apresenta o catálogo de 
produtos no tablet, monta o pedido e o envia diretamente à empresa 
para processamento e aprovação.

Redução de Catálogos impressos: o iSesiom reduz e até elimina a 
necessidade de catálogos impressos e gastos com correio, amostras e 
telefonemas. 

Sem necessidade de conexão constante: solução à prova de falhas no 
sinal de internet. Os dados são armazenados localmente e 
sincronizados à base do cliente ou com a base do iSesiom quando tiver 
conexão ativa.

Acompanhamento dos pedidos: dados de acompanhamento do pedido 
serão sincronizados no tablet, o que visa facilitar a comunicação do 
vendedor com o cliente, reduzindo de forma significante o 
envolvimento da fábrica com o cliente.

Acompanhamento de dados financeiros do cliente: consultas que 
facilitam a avaliação do comportamento financeiro do cliente evitando 
negociações desnecessárias e melhorando o nível de avaliação do 
seu potencial.

VANTAGENS

MÓDULOS

DADOS TÉCNICOS

Acompanhamento de vendas: possibilidade em consultar suas metas, 
vendas, comportamento de vendas do cliente e outros relatórios 
gerenciais para melhorar a performance de vendas.

Material de Marketing e campanhas: disponibilidade no tablet do 
material de marketing e de campanhas desenvolvidos pela empresa, 
bem como a vinculação dessas com produtos específicos. 

Controle de permissões: controle com usuário/senha que restringe o 
acesso ao cadastro de clientes e outras informações conforme 
configurações no sistema base.

O iSesiom  pode ser usado sem integração com ERP tornando 
independente e flexível para pequenas empresas. Não necessita de 
estrutura de banco de dados na empresa podendo ser contratado 
opção de aluguel de estrutura.

Fornece para a equipe de vendas um catálogo dos produtos que a empresa 
comercializa com a possibilidade de efetuar o pedido diretamente neste 
módulo, ou seja, o usuário tem condições de apresentar preços, fotos, 
material de marketing/campanhas, informações adicionais
do produto para seus clientes e a possibilidade
de montar o pedido. 

Solução habilitada para ser executada em tablets iPad. Pode ser executado de forma on-line, isso é, conectado 
com a base via conexão internet ou rede onde vai receber/enviar dados para a base ou poderá ser executado de 
forma off-line, isso é, executa sem conexão de internet/rede onde grava os dados (pedidos) localmente para 
posterior envio à base via sincronização.

O cliente não necessita de estrutura própria para usar o iSesiom pois os dados podem ficar hospedados em 
servidores sob responsabilidade da Sesiom. Processos de integração entre a base e o ERP podem ser 
configurados.

Como disponibilizar os dados para o iSesiom ? Pode ser realizado o cadastro diretamente na base do iSesiom ou 
os dados serão sincronizados com o ERP da empresa via troca de XML.

Como buscar os dados do iSesiom ? Os pedidos poderão ser impressos no site da base, enviados via e-mail ou 
integrados com o ERP da empresa via troca de XML.

Catálogo eletrônico

Visa fornecer para o vendedor todas as informações necessárias com 
relação à sua carteira de clientes.  Neste módulo está disponível: Ficha 
cadastral do cliente com contatos e informações adicionais de negociação, 
consulta financeira, consulta de comportamento de compra, consulta de 
produção e andamento dos pedidos.

Cliente

Disponibiliza para o vendedor a apresentação institucional da empresa, 
apresentação do material relacionado ao produto e apresentação de 
campanhas de marketing.

Marketing

Permite a inclusão de pedido, respeitando as regras comerciais destinadas 
ao cliente. Pode ser feito de forma off-line e posteriormente enviado para a 
empresa. 

Pedidos


