LOJA ONLINE
Transforme o seu negócio numa
montra online, sempre disponível
e visível para os seus clientes.
Simplicidade e eﬁciência para o
seu negócio!

O seu negócio está online?
Desenvolvemos lojas online para que o seu negócio esteja sempre online e a
conquistar novos clientes. Criamos websites personalizados, interativos, dinâmicos,
responsivos e de fácil manutenção. A informação está sempre disponível,
centralizada e integrada, e pode fazer o seu acompanhamento em tempo real.
Ter um website e uma loja online tornou-se obrigatório para qualquer empresa que
queira divulgar a sua marca, produto, serviço ou vender diretamente online.

FUNCIONALIDADES
- Gestor de conteúdos
- Catálogo de produtos
- Área de cliente

VANTAGENS
INFORMAÇÃO CENTRALIZADA E INTEGRADA

- Carrinho de compras
- Registo e gestão de encomendas/compras
- Envio automático de faturas

ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL
PAGAMENTOS RÁPIDOS E SIMPLES

- Pagamentos online

COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPOSITIVOS

- Ligação com o módulo Masterway Comercial

100% ONLINE

- Gestão de stocks

SEGURANÇA GARANTIDA

QUER ACELERAR O CRESCIMENTO DO SEU NEGÓCIO?
A Masterstrategy tem soluções para loja online, website e software de gestão, tudo integrado, à medida do seu negócio.
Ter o seu negócio online acessível a qualquer hora e em qualquer lugar, é essencial. O consumidor está cada vez mais digital,
e quer fazer compras com segurança, sem sair de casa. Leve o seu negócio para o mundo digital e comece já a vender online!

MANTENHA O SEU NEGÓCIO SEMPRE DISPONÍVEL, ANYTIME, ANYWHERE.
www.masterstrategy.pt
geral@masterstrategy.pt
+351 217 960 398

PLATAFORMAS DE PAGAMENTO

PLUGIN WOOCOMMERCE

Com a integração com as plataformas MEO Wallet, Ifthenpay e
euPago, são geradas referências multibanco para pagamento, e os
recibos são emitidos e enviados ao cliente, tudo de forma automática.

O WooCommerce, ligado ao Masterway, permite
integrar uma loja online WordPress para gerar
faturas, recibos e atualizar os stocks, tudo de
forma automática.

Pagamentos mais cómodos, recebimentos mais rápidos

Os pagamentos estão disponíveis 24 horas por dia, com notiﬁcações
imediatas e total garantia de segurança. As cobranças são assim mais
eﬁcazes, e há uma redução do trabalho administrativo e dos custos.

O seu negócio online

Isto permite minimizar o seu trabalho e tornar o
processo mais eﬁciente.

Planos
Loja Online e Website

Website Corporate com Loja Online
- Domínio e alojamento (grátis no 1º Ano);
- Tema fechado (3 opções à escolha);
- Colocação de conteúdos facultados pelo cliente
(logotipos, imagens, vídeos e textos);
- Plugin de ligação com o Masterway Comercial.

Website Corporate
- Domínio e alojamento (grátis no 1º Ano);
- Tema fechado (3 opções à escolha);
- Colocação de conteúdos facultados pelo cliente
(logotipos, imagens, vídeos e textos).

Masterway Comercial
Operações comerciais mais rápidas e simples
- Faturação

- Stocks

- Recebimentos

- Inventário

- Tesouraria

- Fabricos

- Contas correntes

- Mapas diversos

- Compras

- Dashboards interativos

- Produtos compostos
e famílias

- POS (simpliﬁcado)

- Lotes e localizações

- Integração com a Contabilidade

MASTERWAY, O SEU ERP NA CLOUD
O MASTERWAY é uma aplicação online que permite a execução
de todas as tarefas e operações empresariais de forma simples,
rápida e segura, com toda a disponibilidade e ﬂexibilidade.
Acessível através de um web browser, está disponível a qualquer
hora e em qualquer lugar, com informação em tempo real.
Adapta-se às necessidades de cada empresa e negócio, de
qualquer dimensão ou área de atividade, e permite a
personalização à medida do utilizador.

COMERCIAL

CONTABILIDADE

CRM

Aceda a masterway.net e descubra todos os
planos e funcionalidades, para empresas únicas.

EXPERIMENTE 30 DIAS GRÁTIS!

