
Empresarial 
Completo B2B

Sistema de Gestão

Chega de perder tempo com 
atividades secundárias: use a 
tecnologia como aliada para 
alavancar as suas vendas!



Descritivo B Sales Buzina - Negócios Digitais2

Aplicação
Personalizável B2B

Como funciona o B Sales?

Desenvolvimento 
à medida

Coordenar a venda de produtos tem relativo 
grau de complexidade, para facilitar a vida dos 
empresários o sistema B Sales oferece um 
moderno e prático software vários setores de 
negócio.

O B Sales é um sistema de gestão empresarial compleo B2B que atende a pequenas e médias 
empresas que trabalham com vendas de produtos e/ou prestações de serviços.

Com a nossa aplicação online poderá controlar, o setor de vendas, compras, stocks,  financeira e 
todos os demais departamentos da sua empresa numa única aplicação de forma rápida, simples 
e intuitiva. 

Não apenas criamos software 
personalizado como construímos 
soluções para os problemas no seu 
negócios.

Segurança Acesso em 
qualquer lugar

Não se preocupe, os seus dados 
estão totalmente seguros! 
Utilizamos a tecnologia SSL para 
criptografia das informações, a 
mesma utilizada pelos bancos.

A nossa plataforma é 100% online 
e totalmente otimizada para 
acesso smartphones, tablet’s  e 
computadores.

Experiente Grátis



Descritivo B Sales Buzina - Negócios Digitais3

Soluções Verticais

A nossa aplicação foi pensada à medida do seu négocio, parceiros, compras em quantidade de uma 
forma simple, intuitiva e simplis no processo de encomendas. Temos uma equipa multidisciplinar 
pronta para esclarecer qualquer dúvida ou questões técnicas. Deste modo qualquer solicitação será 
solucionada com o menor tempo de resposta possível, para evitar qualquer dificuldade no acesso 
por parte dos utilizadores finais na aplicação B Sales. 

Aumente receitas com uma gestão eficiente

Monitorização em tempo real

Suporte técnico e manutenção preventiva

Controle as suas encomendas

Porquê escolher o B Sales?
Diferenciamos-nos pela dedicação, pelo preço e pela paixão em gerar negócios.!

• Vender Online 24 horas/dia
• Aumentar o número de vendas
• Sem limitações geográficas
• Fidelização de clientes
• Baixo custo de manutenção
• Aumentar a margem de lucro/vendas da empresa
• Maior controlo sobre todo o processo de Venda

Vantagens:

• Catálogo de Produtos e Serviços
• Destaque de produtos
• Promoção dos produtos
• Listas de Preços
• Pedidos de Compras
• Processos de encomendas 
• Pedidos de Vendas
• Cotações de Vendas
• Gestão de clientes
• Métricas Chaves
• Campos Customizáveis
• Sistema de Workflow
• Sistema de Pesquisa por filtros
• Gestão de Stocks 

Funcionalidades:

Controle o seu negócio de forma
simples tornando-o mais

flexivel e produtivo!



 

Peça já a sua demonstração

A Buzina Negócios Digitais 
está disponível para realizar 
demonstrações de todas as 
suas soluções.

Braga

Largo 12 de Dezembro, n° 25. 
4705-259 Braga

+351 253 618 458 / +351 935 243 577
geral@buzina.pt

Lisboa

Av. D. João II, nº50 Ed. Mar Vermelho, 4º
1990 - 095 Lisboa

+351 935 243 577
lisboa@buzina.pt

www.buzina.pt


